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Abstrakt: 

Předmětem diplomové práce je hodnocení efektivnosti investic. V teoretické části diplomové 

práce jsou popsány základní principy a postupy investičního rozhodování. Pozornost je zde 

věnována především analýze nejpouţívanějších metod hodnocení efektivnosti investic. 

V praktické části jsou zjištěné skutečnosti vyuţity pro hodnocení konkrétního investičního 

projektu společnosti, která podniká v oblasti energetického hospodářství. K hodnocení 

investičního projektu jsou pouţity metody čisté současné hodnoty, vnitřního výnosového 

procenta a diskontované doby návratnosti. Součástí hodnocení efektivnosti investičního 

projektu je rovněţ analýza rizika.  

Klíčová slova: 

Investice, investiční projekt,  metody hodnocení efektivnosti investic, diskontované náklady, 

čistá současná hodnota, index rentability, vnitřní výnosové procento, doba návratnosti,.  

Abstract:  

The object of the graduation theses is the evaluation of investment efficiency. The theoretical 

part deals with key-stones and procedures of investment decision-making. Attention is paid 

especially to an analysis of the most widely used investment efficiency evaluation methods. 

The practical part uses proven facts for evaluation of a particular investment project of 

a company which carries energy economy. Methods of net present value, internal rate of 

return and discounted payback period are used for evaluation of the investment project. Risk 

analysis is a part of investment project efficiency evaluation as well. 

Keywords: 

Investment, investment project, investment efficiency evaluation methods, discounted cost, 

net present value, profitability index, internal rate of return, payback period. 
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Úvod 

Kaţdý ekonomický subjekt ať uţ se jedná o stát, podnik nebo jednotlivce musí volit mezi 

současnou a „odloţenou“ spotřebou. Obětujeme-li současnou spotřebu a rozhodneme-li se 

investovat prostředky do vybraného investičního projektu případně upřednostníme-li jeden 

investiční projekt před jiným očekáváme přiměřené ekonomické efekty z takto zvolené 

investice. 

Investice jsou hnacím silou ekonomiky. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních 

projektů je nástroj, který umoţňuje vyuţít této síly správným směrem a s co nejlepšími efekty. 

Investice mají významný vliv na  hospodaření podniku a v konečném důsledku také na 

realizaci cílů dlouhodobé strategie rozvoje podniku.  

Přes důleţitost těchto aktivit není v řadě podniků věnována investičnímu rozhodování 

a plánování  dostatečná pozornost. Hodnocení investičních variant se často omezuje pouze na 

zjištění doby návratnosti investice bez zohlednění faktoru času a rizika s investicí spojeného.  

Jelikoţ si uvědomuji význam investic jako zdroje rozvoje společnosti, rozhodla jsem se 

věnovat ve své diplomové práci právě této problematice.  

V rámci diplomové práce se zaměřuji zejména na investice hmotné, jelikoţ předmětem 

praktické části je posouzení právě hmotné investice do výroby stlačeného vzduchu. Získané 

poznatky se dají s určitými výjimkami aplikovat i na investice finančního charakteru.  

Zpracování diplomové práce mi bylo umoţněno ve společnosti ČEZ Energetické 

sluţby, s. r. o., která podniká v oblasti energetického hospodářství. 

Předmětem hodnocení je investice do SV kterou realizovala společnost ČEZ Energetické 

sluţby, s. r. o. v rámci energetického hospodářství Vítkovice. První úvahy o potřebě dané 

investice vyvstaly v roce 2008. V roce 2009 byla zpracovaná předběţná technicko –

 ekonomická studie a následně po vyjasnění technických a ekonomických souvislostí bylo 

v roce 2009 provedeno rozhodnutí a investice realizována.  

Cílem diplomové práce bylo provést, na základě aktuálních informací známých k termínu 

vypracování diplomové práce, ekonomické vyhodnocení a analýzu rizika realizované 

investice do zařízení na výrobu stlačeného vzduchu. 
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1. Společnost ČEZ Energetické služby, s. r. o., člen skupiny 

ČEZ 

1.1. Skupina ČEZ 

Mateřskou společností a jádrem Skupiny ČEZ je akciová společnost ČEZ, kterou v roce 1992 

zaloţil Fond národního majetku ČR.  Hlavním akcionářem je Česká republika, pro kterou 

vykonává správu jejího akciového podílu Ministerstvo financí České republiky.  

Skupina ČEZ je uskupením s mezinárodní působností  sdruţujícím více neţ 90 českých 

i zahraničních společností. Patří do první desítky největších evropských společností 

působících na trzích s elektřinou, jak podle počtu zákazníků, tak podle instalovaného výkonu. 

Ve středoevropském regionu zaujímá na trhu s elektřinou přední pozici [13]. 

V České republice je Skupina ČEZ největším výrobcem elektřiny a tepla, na většině území 

provozovatelem distribuční soustavy a nejsilnějším subjektem na velkoobchodním 

i maloobchodním trhu s elektřinou. 

Jádro aktivit Skupiny ČEZ spočívá ve výrobě a prodeji elektrické energie a tepla. Skupina je 

aktivní i v dalších navazujících oblastech, jako je např. těţba surovin, zpracování vedlejších 

energetických produktů, výstavba a údrţba energetických zařízení či obchod [13]. 

Strategickým záměrem společnosti ČEZ je stát se klíčovým hráčem středoevropského 

elektroenergetického trhu. Prostředkem k dosaţení tohoto cíle jsou především akvizice 

majetkových podílů v energetických společnostech či účast v projektech výstavby nových 

zdrojů a to zejména v zemích střední a jihovýchodní Evropy. Společnost ČEZ se zaměřuje jak 

na privatizace státních podílů v energetických společnostech, tak i na vstup do společností či 

projektů ovládaných privátními vlastníky. K růstu hodnoty společnosti ČEZ významně 

přispívá i účast v projektech výstavby nových zdrojů [13]. 

1.1.1. Historie skupiny ČEZ 

Skupina ČEZ vznikla v roce 2003 spojením ČEZ, a. s., s pěti regionálními distribučními 

společnostmi (REAS) - Středočeská energetická, Západočeská energetika, Severočeská 

energetika, Východočeská energetika a Severomoravská energetika. Tyto společnosti 

vykonávaly, s drobnými odchylkami, v podstatě stejné činnosti. Distribuovaly elektřinu na 

svém zásobovacím území, prodávaly elektřinu svým zákazníkům a k tomu zajišťovaly 
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všechny řídicí a podpůrné činnosti potřebné pro chod společnosti: personalistiku, účetnictví, 

správu administrativních budov či nákup. Tento systém byl značně neefektivní. Proto byly 

aktivity REAS podrobně analyzovány, vymezeny a jednotlivé příbuzné činnosti byly poté 

centralizovány.  

V průběhu roku 2005 bylo dosavadní územní uspořádání regionálních distribučních 

společností Skupiny ČEZ nahrazeno uspořádáním tzv. procesním, které v rámci pravidel 

Evropské unie respektuje zásadu striktního oddělení distribuce jako regulované činnosti od 

obchodu (tzv. unbundling).  

Proces integrace byl dokončen v rámci Projektu VIZE 2008. Jeho cílem byla nejen plná 

integrace regionálních energetických společností, ale i rozšíření této integrace na všechny 

společnosti ve Skupině ČEZ, zkvalitnění dosaţených výsledků důslednou aplikací nejlepších 

praxí a vytvoření základny pro další mezinárodní expanzi. Projekt VIZE 2008 zcela změnil 

fungování, kulturu a organizační uspořádání Skupiny ČEZ, zejména v distribuci a prodeji 

elektrické energie a v souvisejících řídicích a podpůrných procesech.  

Úspěšné akvizice distribučních firem v Bulharsku a Rumunsku, jakoţ i elektráren v Polsku 

a Bulharsku otevřely Skupině ČEZ cestu na nové trhy. V průběhu roku 2006 přibyly do 

Skupiny ČEZ nové dceřiné společnosti v Srbsku, Kosovu, Republice srbské v Bosně 

a Hercegovině a na Ukrajině. Byly zahájeny přípravy na povinný unbundling v Bulharsku, 

které úspěšně vyvrcholily začátkem roku 2007 jeho provedením. Koncem roku pak Skupiny 

ČEZ a MOL vytvořily strategickou alianci zaměřenou na budování plynových elektráren 

v Maďarsku. Společný podnik ČEZ a MOL se sídlem v Holandsku byl zaloţen v červenci 

2008 pod názvem CM European Power International B.V [13]. 

Počátkem července 2008 uspěla společnost ČEZ v konsorciu s místním tureckým partnerem 

v aukci na distribuční společnost Sedas. V Turecku vznikla v listopadu 2008 nová společnost 

se sídlem v Istanbulu - AKCEZ ENERJI A.Ş. , ve které ČEZ, a. s., vlastní 50 % podíl [13]. 

V srpnu 2008 ČEZ, a. s., uskutečnil koupi projektu výstavby dvou větrných farem 

v Rumunsku - Fantanele a Cogealac - s celkovým instalovaným výkonem 600 MW, coţ je 

výstavba největší přímořské větrné farmy v Evropě.  V roce 2008 byla také zaregistrována 

společnost CEZ RUS OOO se sídlem v Moskvě, která působí jako zázemí pro podporu aktivit 

Skupiny ČEZ na území Ruské federace [13]. 
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V říjnu 2008 byla společnost ČEZ vyhlášena vítězem tendru na majoritní 76% podíl v jediné 

albánské distribuční společnosti Operatori i Sistemit te Shperndarjes (OSSH sh.a.). Smlouva 

o prodeji byla podepsána v březnu 2009 [13]. 

1.1.2. Zaměření podnikatelských aktivit skupiny ČEZ 

Primární podnikatelskou činností Skupiny ČEZ je výroba, nákup, distribuce a prodej 

elektrické energie konečným zákazníkům všech velikostních skupin, nákup a obchod 

s plynem a poskytování podpůrných sluţeb provozovateli přenosové soustavy a zčásti 

i provozovatelům distribučních soustav.  

Sekundární podnikatelskou činností jsou výroba a prodej tepla z kombinované výroby 

elektřiny a tepla, zpracování vedlejších energetických produktů, které vznikají při výrobě 

elektřiny a tepla (energosádrovec, popílek), poskytování inţenýrských sluţeb a těţba uhlí. 

Skupina ČEZ podniká v těţbě s uhlím především pro vlastní potřebu s dodávkou volných 

kapacit na trh. Další podnikatelskou aktivitou jsou poskytování inţenýrských sluţeb pro 

obnovu a výstavbu energetických výrobních zdrojů, které jsou určeny především pro vlastní 

projekty nebo pro projekty, kam skupina plánuje kapitálový vstup. Volné kapacity nad 

uvedený rámec jsou nabízeny na trhu.  

Terciární činnosti jsou jedním z nástrojů k omezení rizik, kterým jsou vystaveny nosné 

činnosti a strategické projekty, a prostředkem k vyššímu vyuţití a zhodnocení materiálního 

i duševního potenciálu společnosti a jejích zaměstnanců. Motivem těchto aktivit je podpora 

celkové strategie společnosti. Jedná se například o majetkové účasti, případně aliance.  

1.1.3. Společnosti skupiny ČEZ na území ČR 

Na území České republiky v současnosti působí 16 dceřiných společností patřících do skupiny 

ČEZ, které jsou vzájemně propojeny. Jejich výčet je uveden v příloze 1.  

Klíčové činnosti rozvodu a prodeje elektrické energie zajišťují společnosti ČEZ 

Distribuce, a. s., a ČEZ Prodej, s. r. o. Mateřská společnost ČEZ, a. s. v současnosti 

zabezpečuje pro všech pět bývalých regionálních distribučních společností správu lidských 

zdrojů, finanční operace, účetnictví a komunikaci. 
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1.2. Společnost ČEZ Energetické služby, s. r. o. 

Společnost ČEZ Energetické sluţby, s.r.o. (dále jen ESL) je jednou z nejmladších společností 

skupiny ČEZ. Základní údaje o společnosti jsou uvedeny v tabulce 1. Organizační schéma 

společnosti je součástí přílohy 2. 

Tab.1 Základní údaje o společnosti 

Obchodní název ČEZ Energetické sluţby, s.r.o. 

Sídlo společnosti Výstavní  1144/103, 706 02  Ostrava – Vítkovice 

IČO 27804721 

DIČ CZ27804721 

Zápis u OR 
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě 

oddíl C, vloţka 52291, datum zápisu 1. července 2007 

Rok zaloţení 2007 

Základní kapitál 446 101 000,00  Kč 

Počet zaměstnanců 400 (383 zaměstnanců  k 31.12.2008) 

 

1.2.1. Historie společnosti  

Společnost ELS byla zaloţena v roce 2007 společností ČEZ, a. s. Do uţšího konsolidačního 

celku skupiny ČEZ byla společnost zařazena v únoru 2008. V říjnu – prosinci 2008 po fůzi 

společností EVi, a.s. a ČEZ, a.s. k datu 1. 10. 2008 se jediným společníkem ESL stala 

společnost ČEZ, a.s. 

1.2.2. Předmět činnosti 

Společnost ESL poskytuje zákazníkům komplexní energetické sluţby, jejichţ obsah je 

utvářen podle individuálních potřeb zákazníků.  

Společnost ESL byla založena, aby plnila následující úlohu ve skupině ČEZ [14]: 

 funkce hlavního dodavatele energetických úspor za skupinu ČEZ, 

 funkce hlavního provozovatele energetických hospodářství s cílem dosahovat jejich 

efektivního a hospodárného provozu,  

Společnost ESL se snaţí ve spolupráci se zákazníky skupiny ČEZ aplikovat nejnovější 

technická řešení vedoucí ke sníţení energetické náročnosti a spotřeb všech druhů energií. 

Zaměřuje se zejména na oblasti [14]:  

 provozování energetických hospodářství a veřejných osvětlení, 



6 

 poskytování energetických sluţeb, 

 výroba a distribuce tepla a elektrické energie, 

 distribuce zemního, koksárenského a konvertorového plynu, 

 úprava a čistění vod, 

 výroba chladu, 

 výroba a dodávka stlačeného vzduchu, 

 měření spotřeby. 

Společnost ESL navazuje na fungování podnikové energetiky strojírenské společnosti 

VÍTKOVICE. Tomu odpovídá i předmět podnikání - dodávky topných plynů, stlačeného 

vzduchu, demineralizované vody, pitné vody, odpadní vody do výrobních závodů v oblasti 

Vítkovic. S tím souvisí i obsluha a údrţba rozvodů uvedených energií a provozování čistírny 

odpadních vod. 

Z podnikové energetiky společnosti VÍTKOVICE vzešel také dnešní odbor Technický servis. 

Ten v současnosti ale nepůsobí jen v oblasti Vítkovic, ale práce strojní a elektroúdrţby 

a komplexní technický servis vyhrazených zařízení poskytuje i v okolí Ostravy, např. 

v Elektrárně Dětmarovice. 

Mimo oblast Ostrava-Vítkovice provozuje ESL svá energetická hospodářství v městech 

Mohelnice, Staré Město u Uherského Hradiště a Opava.  

Samostatnou kapitolou pak je údrţba, rekonstrukce a modernizace veřejného osvětlení 

v rámci pronájmu nebo přenesené správy ve zhruba 200 obcích na severu Moravy a západě 

Čech. 

Od roku 2009 poskytuje ESL nově elektromontáţní práce také v rámci zakázek z oblasti 

Obnovy a výstavby sítí ČEZ Distribuce, a.s. Nově vzniklý odbor Realizace staveb měl hned 

od začlenění do ČEZ ES zajištěnu plnou kapacitu pro rok 2009, tzv. zásobník práce.  

Společnost ESL klade velký důraz na kvalitu a bezpečnost práce. Má zaveden a certifikován 

systém integrovaného managementu (IMS), sestávajícího z managementu kvality dle 

ISO 9 001, managementu ţivotního prostředí dle ISO 14 001 a managementu bezpečnosti dle 

OHSAS 18 001. 
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2. Investiční činnost a hodnocení investic 

Investiční činnost podniku, představuje významnou část firemních rozhodnutí. Přispívá 

k rozvoji podniku a je jedním z prostředků k naplnění cílů podniku. 

2.1. Investiční činnost 

2.1.1. Investice a investiční činnost 

Investice se v ekonomické teorii charakterizují jako odloţená spotřeba, jako pouţití úspor 

k výrobě kapitálových statků, eventuálně k vývoji technologií a k získání lidského kapitálu. 

Znamenají obětování dnešní  (jisté) hodnoty za účelem získání budoucí (zpravidla méně jisté) 

hodnoty [3].  

Investice v rámci podniku představují rozsáhlejší peněţní výdaje (kapitálové výdaje), u nichţ 

se očekává jejich přeměna na budoucí peněţní příjmy během delšího časového úseku [3]. 

 Ne kaţdý peněţní výdaj označujeme jako investici. Hranice od které je peněţní výdaj 

označován za investici určuje v rámci účetnictví právní norma ČR. Časový úsek je dán hranicí 

1 roku. 

Dle účetnictví můžeme investice rozdělit na tři základní typy:  

 hmotné investice (neboli věcné investice) jedná se o dlouhodobý hmotný majetek, 

vytváří nebo rozšiřuje výrobní kapacitu podniku, 

 finanční investice např. nákup cenných papírů, obligací, akcií apod., které podnik 

nakupuje za účelem získání úroků, dividend nebo zisku, 

 nehmotné investice, jedná se o investice, které mají nemateriální povahu, jedná se např. 

o investice do výzkumu a vývoje, nákup know-how,  rozšiřování  vzdělanosti apod. 

Podle důvodu a vztahu k rozvoji podniku můžeme investice rozdělit na investice:  

 obnovovací - souvisí s opotřebením majetku a náhradou zastaralých zařízení, 

 rozvojové - zvyšují schopnost podniku produkovat nebo prodávat výrobky či sluţby, 

zajišťují další růst firmy nad rámec nutné obnovy,  

 regulatorní - jsou dány změnami legislativních podmínek upravujících podnikání 

a povinností podniků těmto podmínkách vyhovět.  
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Dle věcné náplně můžeme investice  rozdělit na investice do [7]: 

 nového výrobního zařízení  - investice do hmotného statku, který bude slouţit k výrobě 

známého produktu, na známé trhy s cílem obnovit a modernizovat stávající zařízení nebo 

úspory nákladů, 

 nového produktu – investice související s vývojem a zavedením nového produktu na trh, 

 nové organizace – investice do společnosti s cílem zlepšit její procesy, komunikaci, 

řízení, jedná se např. o investice do nového informačního systému, 

 nových trhů – investice související s vybudováním pozice na nových trzích, 

 nového okolí – investice související se změnou podnikového okolí např.změna 

zákonných (bezpečnost práce, ochrana ţivotního prostředí, záruční doba) nebo 

společenských (změna preferencí ve spotřebě) poţadavků, 

 nové firmy – předmětem investice je koupě firmy s cílem růstu a rozšíření aktivit, 

Investiční činnost má oproti běţným činnostem a rozhodovacím procesům v podniku 

specifické postavení.  

Základní charakteristiky investiční činnosti (upraveno dle [3]):  

 Dlouhodobý dopad - v rámci investičního rozhodování je zapotřebí uvaţovat s faktorem 

času. Jedná se o rozhodování v dlouhém časovém horizontu. Investiční rozhodnutí 

ovlivňují hospodaření ekonomické jednotky několik let a to jak z hlediska výnosnosti tak 

z hlediska likvidity.  

 Riziko a nejistota - rozhodování v dlouhém časovém horizontu s sebou nese  zvýšenou 

míru rizika odchylek od původních záměrů a předpokladů.  

 Kapitálově náročné operace – které často přesahují moţnosti ekonomické jednotky. 

 Časová a věcná náročnost na koordinaci různých účastníků investičního procesu. 

 Relativní nevratnost rozhodnutí – přerušení nebo zrušení projektu můţe přinést další 

více náklady. 

 Souvislost s aplikací nových technologií, nových výrobků. 

 Dopad na ekologii a infrastrukturu – některé investice s sebou přináší další vyvolané 

investice. 
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 Technické a technologické inovace – investice jsou často nositelem pokroku, souvisí se 

zaváděním nových technologií a postupů.  

2.1.2. Kapitálové plánování 

Kapitálovým plánováním je nazývám proces investičního plánování a s ním spojeného 

dlouhodobého financování investic. Představuje činnost podniku spojenou s pořizováním 

nejčastěji dlouhodobého majetku a jeho financováním. Tuto činnost můţeme rozdělit do 

několika etap [3]: 

 stanovení dlouhodobých cílů a investiční strategie firmy, 

 vyhledávání nových, z hlediska očekávané efektivnosti nadějných projektů a jejich 

předinvestiční příprava, 

 vypracování kapitálových rozpočtů a prognózování stávajících i budoucích peněţních 

toků v souvislosti s projekty, 

 zhodnocení účinnosti projektů z různých hledisek, zejména pak zhodnocení jejich 

souhrnné finanční efektivnosti a zohlednění rizik, 

 výběr optimální varianty financování projektů, 

 kontrola výdajů na projekty a následné zhodnocení (audit) realizovaných projektů 

k zajištění zpětné vazby a zdokonalení budoucích investičních rozhodnutí.  

Kapitálové plánování vychází ze strategických cílů dané ekonomické jednotky.  

2.1.3. Investice a podnikové cíle 

Z důleţitosti a postavení investiční činnosti v rámci podniku vyplývá nutnost respektovat při 

investičním rozhodování stanovené cíle podniku.  

Za hlavní cíle podnikání jsou v současných publikacích uváděny [3]: 

 efektivnost a finanční stabilita podniku, vyjádřené trţní hodnotou firmy, výnosností 

investic a likviditou,  

 podíl podniku na trhu, jeho zachování, ebeny. růst, a s tím uspokojování poptávky,  

 inovace výrobního programu. zařízení a technologií, 
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 sociální cíle, vyjádřené mzdovým a sociálním zajištěním pracovníků, rozvojem jejich 

kvalifikace, stimulace, 

 respektování poţadavků na ochranu ţivotního prostředí.  

Tyto uvedené cíle si mohou vzájemně odporovat. Za nejkomplexnější cíl mezi výše 

uvedenými se povaţuje efektivnost a finanční stabilita, vyjádřená trţní hodnotou firmy. 

Maximalizace trţní hodnoty firmy je v současné ekonomické praxi povaţována za základní 

cíl podnikání. Vedle tohoto základního cíle podnikání musí podnik zajišťovat i některé dílčí 

cíle především pak platební schopnost podniku. 

Veškeré investiční rozhodnutí musí být v souladu se základním i dílčími cíli,  tedy musí být 

realizovány takové investiční projekty, které zvyšují trţní hodnotu firmy a přitom zajišťují její 

likviditu případně splňují další dílčí cíle definované podnikem. V praxi to znamená, ţe kaţdý 

investiční projekt musí být  posuzován s přihlédnutím k těmto faktorům včetně rizika, které 

s sebou investice přináší.  

2.1.4. Investiční strategie 

V souvislosti se skloubením a ujasněním podnikových a investičních cílů je zapotřebí 

zformulovat investiční strategii, tedy definovat postupy jak poţadovaných investičních cílů 

dosáhnout. 

Volba strategie ve své podstatě znamená zvolit optimální vztah mezi třemi základními 

faktory: 

 očekávaný výnos investice (ve formě ročních výnosů, případně ve  formě růstu ceny 

investice), 

 očekávané riziko investice, 

 očekávaný důsledek na likviditu podniku. 

Výnosnost, riziko a likvidita jsou rozhodujícími faktory, přičemţ za ideální jsou povaţovány 

investice s maximálním výnosem a nejvyšší moţnou likviditou při minimálním riziku. Tohoto 

vztahu, ale v reálném světě dosáhnout nelze, coţ jasně znázorňuje o tzv. Investorský 

trojúhelník (neboli Magický trojúhelník investování) (viz obr. 1), z kterého je zřejmé, ţe pro 

naplnění jednoho vrcholu je zapotřebí vzdát se zbylých dvou.  Ve skutečnosti vybírá investor 
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takovou investiční variantu, která mu při únosné míře rizika a při udrţení dostatečné likvidity  

přinese poţadovanou míru výnosnosti.  

Obr. 1 Investorský trojúhelník 

 

 

 

 

 

 

Podle toho, který z těchto faktorů investor preferuje rozeznáváme různé typy 

strategií [3]: 

 Strategie maximalizace ročních výnosů – investor dává přednost co nejvyšším ročním 

výnosům. 

 Strategie růstu ceny investice – investor dává přednost těm investičním projektům, 

u nichţ předpokládá co největší zvýšení hodnoty původního investičního vkladu. Běţný 

roční výnos je pro investora irelevantní. 

 Strategie růstu ceny investice spojená s maximálními ročními výnosy – investor 

vybírá ty projekty, které přinášení jak růst ceny investice v budoucnosti, tak růst ročních 

výnosů. 

 Agresivní strategie investic – investor preferuje projekty s vysokým stupněm rizika, 

kompenzované vysokým očekávaným výnosem. 

 Konzervativní strategie – investor vybírá projekty s co nejniţší mírou rizika. Typické je 

např. vyuţívání portfolia investic, které tlumí případné riziko.  

 Strategie maximální likvidity – investor dává přednost projektům , které jsou schopny 

rychle se transformovat na peníze a které jsou co nejlikvidnější.  

Výběr konkrétní strategie je dán konkrétními podmínkami ve kterých podnik investuje 

a konkrétními dílčími cíli, které sleduje. Kaţdá zvolená strategie by však měla 

 
výnosnost 

riziko likvidita 
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z dlouhodobého hlediska směřovat k naplnění základního cíle podniku tedy k maximalizaci 

trţní hodnoty firmy pro vlastníky.  

Posuzovat investice za pomocí tří nezávislých kriterií je značně obtíţné, proto se ekonomická 

praxe snaţí vyjádřit tyto tři pohledy jediným kriteriem, které bude respektovat výnosnost, 

riziko i likviditu.  

2.2. Fáze investičního projektu 

Celý investiční proces od rozhodnutí o investici aţ po likvidaci investice můţeme rozdělit do 

čtyř etap.  

 předinvestiční fáze, 

 investiční fáze, 

 provozní fáze, 

 ukončení provozu a likvidace. 

2.2.1. Předinvestiční fáze 

V rámci předinvestiční fáze dochází k identifikaci potencionálních investičních projektů 

a záměrů a vypracování stručných studií příležitostí. Na základě těchto studií se provádí 

předběţný výběr investičních variant, jehoţ cílem je vyloučit z dalšího hodnocení investiční 

projekty, které by z hlediska strategie a cílů společnosti nemohli být přijaty [7]. 

U investičních  projektů, které prošly prvním výběrem se vypracuje podrobná technicko-

ekonomická studie, tzv. studie proveditelnosti (feasibility study). Studie proveditelnosti 

bere v úvahu technické aspekty variant a poskytuje pevnější základ dle kterého se rozhodne 

zda projekt uskutečnit [12].  

Tento přístup je často pouţíván ke zkoumání a posouzení technických, logistických, 

enviromentálních, obchodních a finančních aspektů všech druhů projektů, které vyţadují 

vysoký stupeň investic [9]. 

Zpracování studie proveditelnosti je jak časově tak finančně náročný proces, na kterém by se 

měl podílet tým odborníků ze všech potřebných oblastí ať uţ jedná o technickou, finanční, 

marketingovou nebo legislativní stránku procesu.  
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Účelem studie proveditelnosti je [7, 12]: 

 naplánovat projektový vývoj a veškeré aktivity vedoucí k jeho implementaci, 

 odhadnout předpokládanou časovou náročnost projektu, analýzu lidských zdrojů 

a poţadavky na vybavení, 

 identifikovat očekávané peněţní toky a provést  finanční analýzu a hodnocení. 

Pro samotné rozhodnutí o realizaci či zamítnutí investice je zapotřebí údaje a poznatky 

z rozsáhlé studie proveditelnosti převést do ekonomické roviny a provést finančně-

ekonomické vyhodnocení v rámci kterého se hodnotí celková efektivnost investičního 

projektu pomocí zvolených metod a analyzují se základní zdroje financování projektu.  

Výsledkem předinvestiční fáze je provést na základě zjištěných poznatků rozhodnutí 

o realizaci či zamítnutí uvaţované investiční varianty.  

2.2.2. Investiční fáze 

Investiční fáze vychází ze zpracované studie proveditelnost, kterou dále rozpracovává 

a realizuje. Velká důleţitost je kladena na dodrţování a kontrolu časového harmonogramu. 

Přičemţ precizně zpracovaná studie proveditelnosti společně s důsledným dodrţováním 

časového harmonogramu je základem pro úspěch investice.  

Investiční fáze je vlastně uvedení projektu z papírové podoby do reálného ţivota, coţ 

zahrnuje [7]: 

 vytvoření a zajištění potřebné finanční, právní a organizační základny,  

 pořízení základní technologie a její technické dokumentace, 

 výběr dodavatelů dlouhodobých a krátkodobých aktiv, 

 získání dalšího potřebného majetku,  

 zajištění a zaškolení zaměstnanců,  

 záběhový provoz a testování. 
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2.2.3. Provozní fáze 

Provozní  fáze nastává po uzavření všech činností investiční fáze. Zabezpečuje vlastní provoz 

investice, řeší  případné reakce na nové podmínky a odchylky od předpokladů. Při zjištění 

odchylek je zapotřebí nalézt jejich příčinu a s ohledem na jejich důleţitost navrhnout řešení.  

Problémy v provozní fázi mohu mít dvojí dopad [7]:  

 Krátkodobý – většinou se jedná o problémy pramenící z investiční případně výrobní 

části. Jejich odstranění je reálně moţné např. změnou smluv, organizací výroby apod.  

 Dlouhodobý – problémy se týkají celkové strategie a jejich příčiny je zapotřebí hledat ve  

špatných předpokladech nebo v podcenění přípravy v předinvestiční fázi. Tyto problémy 

jsou hůře odstranitelné a mohou vést aţ k předčasnému ukončení projektu.  

V rámci provozní fáze by měl být zajištěn systém včasné výstrahy, který by upozorňoval na 

odchylky oproti očekáváním a definoval mezní podmínky pro realizaci investice tedy 

podmínky za jakých jiţ nemá smysl v realizaci investice dále pokračovat.  

2.2.4.  Ukončení provozu a likvidace 

Ukončení provozu a likvidace je poslední fází investičního procesu, přesto nesmí být 

opomíjena. Ukončení investice a její likvidace s sebou přináší jednak příjmy z likvidace např. 

prodej majetku v zůstatkových cenách jednat výdaje na likvidaci např. výdaje na sešrotování, 

výdaje na likvidaci nepříznivých ekologických důsledků investice apod. V některých 

případech mohou být tyto výdaje velice rozsáhlé.  

Ukončení provozu může nastat 3 způsoby:  

 předčasné ukončení projektu v důsledku strategických problémů, 

 ukončení projektu ve shodě s investičním plánem, 

 odloţené ukončení projektu – s ohledem na změny a další vyuţití investice.  

Po ukončení a likvidaci investičního projektu by měl být proveden tzv. postinvestiční audit, 

jehoţ cílem je identifikovat odchylky od stanovených předpokladů, nalézt jejich příčiny 

a vytvořit poučení pro budoucí investiční projekty. Předpokladem pro provedení 

postinvestičního auditu je dostatečná informační základna a spolupráce osob zainteresovaných 

do projektu.  
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2.3. Metody hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů 

V současné ekonomické praxi je k hodnocení investičních projektů vyuţívána celá řada 

metod. Volba vhodné metody je dána typem investice, konkrétními podmínkami investičního 

případu a informacemi dostupnými pro vlastní rozhodování.  

Základní dělení investičních metod vychází z jejich vztahu k faktoru času: 

 statické metody – jedná se o metody které nerespektují faktor času. Vyuţívají se 

v případech kdy faktor času nemá podstatný vliv na rozhodování. Jedná se např. 

o investice s krátkou dobou ţivotnosti nebo případy investic s nízkou výší diskontní sazby 

(poţadované míry výnosnosti). Tyto případy jsou v ekonomické praxi spíše ojedinělé, 

proto vyuţití těchto metod je značně omezené.  

 dynamické metody – tyto metody respektují faktor času a časovou hodnotu peněz.  

Vyuţívají se zejména v případě investic s delší dobou pořízení a ekonomické ţivotnosti, 

kde by nezahrnutí faktoru času mohlo vést ke značnému zkreslení výsledků hodnocení.  

Kromě tohoto základního členění můžeme metody rozdělit  podle efektů z investičních 

projektů:  

 metody nevýnosového charakteru - vyuţívají se zejména v případech, kde je peněţní 

uţitek z investice vůbec nebo velmi obtíţně vyčíslitelný případně je uţitek 

u hodnocených variant stejný. Do této skupiny řadíme:  

 metody analýzy uţitné hodnoty – vychází z principů vícekriteriálního rozhodování. 

Posuzují se zejména technické parametry jednotlivých variant. Metoda je vhodná 

v případech kdy hodnotíme uţitek podle řady vzájemně nesrovnatelných kriterií 

a existuje jedno nebo více kriterií které lze obtíţně převádět na peněţní uţitek.V rámci 

jednotlivých kriterií musí být varianty srovnatelné.  

 nákladová kriteria hodnocení efektivnosti investičních projektů – za efekt investice je 

povaţována úspora nákladů a to jak nákladů investičních souvisejících s pořízením 

investice tak nákladů provozních souvisejících se samotným provozem investice a její 

likvidací. Hovoříme o tzv. ročních průměrných nákladech. Jednorázové investiční 

náklady jsou vyjádřeny formou ročních úroků (poţadované výnosnosti) z vloţených 

investičních nákladů. Roční průměrné náklady představují poţadovaný výnos 

z vloţených prostředků na investici zvýšený o roční odpisy a ostatní roční provozní 

náklady [3]. Nákladová kriteria je moţno vyuţít jen tehdy, posuzujeme-li investice 

zabezpečující stejný rozsah produkce a stejné realizační ceny.  
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 metody výnosového charakteru – jedná se o komplexnější metody jelikoţ zahrnují 

i výši zisku, které daná investice přinese. Jedná se o metody,  kde hlavním kriteriem 

hodnocení je buď očekávaný účetní zisk (zisková kriteria hodnocení efektivnosti) nebo 

očekávaný peněţní tok z investice (čistý peněžní příjem z investice). Účetní zisk jako 

hlavní kriterium můţe podávat zkreslené informace jelikoţ nepředstavuje celkový 

peněţní tok. Nezahrnuje například příjmy ve formě odpisů případně jiné příjmy spojené 

s investováním. Zvolená odpisová politika můţe ovlivnit výši zisku a tím ovlivnit 

i výsledky hodnocení investičních projektů. Zejména z tohoto důvodu se v současné teorii 

dává přednost kriteriím opírajícím se o peněţní příjem z investice.  

Nejčastěji se v teorii i praxi setkáváme s těmito metodami vyhodnocování investičních 

variant [5] : 

 Průměrné roční náklady, 

 Diskontované náklady, 

 Čistá současná hodnota a index rentability, 

 Vnitřní výnosové procento (vnitřní míra výnosu), 

 Průměrná výnosnost (rentabilita), 

 Doba návratnosti. 

Uvedené metody hodnocení investičních projektů jsou v praxi často pouţívány i přesto, ţe ne 

všechny z nich vyhovují poţadavkům současné ekonomické teorie. Při hodnocení investičních 

projektů je zapotřebí tyto metody znát a znát i jejich slabé stránky, tak aby bylo moţno 

předejít zkreslením výsledků hodnocení. Vţdy je zapotřebí zváţit vhodnost jejich uţití ve 

vztahu ke konkrétnímu řešenému problému. 

Kromě těchto uvedených metod se můţeme v teorii i praxi setkat s dalšími metodami 

vyhodnocování investičních variant, které jsou většinou odvozeny právě od výše uvedených 

metod.  

2.3.1. Průměrné roční náklady 

Touto metodou se porovnávají průměrné roční náklady srovnatelných investičních variant, 

přičemţ varianta s nejniţšími průměrnými ročními náklady je hodnocena jako nejlepší. 

Srovnatelnost investičních variant znamená, ţe se jedná o varianty se stejným rozsahem 

a stejnými cenami produkce, které varianty přinášejí. 
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Méně přesným způsobem výpočtu je prostý výpočet, u kterého nezohledňujeme postupně 

klesající zůstatkovou cenu investice. Vypočítává se podle následujícího vztahu [5]:  

VJiOR   

Kde:  R = roční průměrné náklady varianty, 

O = roční odpisy, 

i = požadovaná výnosnost (v %/100), 

J = investiční náklad (obdoba kapitálového výdaje), 

V = ostatní roční provozní náklady (tj. celkové provozní náklady – odpisy). 

Koeficient poţadované výnosnosti představuje poţadovanou minimální výnosnost (viz 

kapitola 2.6.). 

V případě likvidace investice po skončení doby ţivotnosti a jeho prodeje za určitou likvidační 

cenu doplníme výše uvedený vztah o tuto skutečnost [5]:  

n

L
VJiOR   

Kde:  L = likvidační cena (snížená o eventuální náklady likvidace), 

n = doba životnosti investice. 

Přesnějším způsobem je výpočet se zohledněním klesající zůstatkové ceny investice, jelikoţ 

s klesající zůstatkovou cenou klesá i vázanost kapitálu. Výpočet provedeme pomocí 

umořovatele dle vztahu [3]:  

Hodnota umořovatele = 
 
 n

n

i

ii





1

1
 

Kde:  i = úrokový koeficient, 

 n = počet let. 

Úpravou získáme vztah pro výpočet ročních průměrných nákladů pomocí umořovatele [3]:  
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V případě, ţe uvaţujeme o prodeji investice po skončení doby ţivotnosti musíme tento vztah 

upravit o tuto skutečnost [3]: 
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Tato metoda posuzuje různé investiční varianty, ale nepodává odpověď, zda je investiční 

projekt pro podnik přijatelný s ohledem na hlavní cíl podnikání  a zda příjmy z investice 

pokryjí náklady s investicí spojené. 

2.3.2. Diskontované náklady 

Metoda diskontovaných nákladů vychází z metody průměrných ročních nákladů, ale místo 

nákladů připadajících na jeden rok porovnává souhrn všech nákladů, které jsou s danou 

investicí spojeny po celou dobu ţivotnosti investice. Metoda zohledňuje časově různě 

rozloţenou nákladovou náročnost i riziko reprezentované diskontní mírou. Nejvýhodnější je 

varianta s nejniţšími diskontovanými náklady. 

Metoda diskontovaných nákladů se pouţívá zejména při porovnávání investičních variant se 

stejnou dobou ţivotnosti. V případě rozdílné doby ţivotnosti by bylo zapotřebí převést 

varianty na společnou délku ţivotnosti.  

Diskontované náklady zjistíme dle vztahu [3]: 





N

n
nVJD

1

 

Kde:  D = diskontované náklady investičního projektu, 

J = investiční náklad (obdoba kapitálového výdaje), 

Vn = diskontované ostatní roční provozní náklady (tj. celkové provozní náklady – 

odpisy), 

n =jednotlivá léta životnosti, 

N = doba životnosti. 

 

Při předpokladu likvidace a prodeje předmětu investice za určitou likvidační cenu na konci 

ţivotnosti, musíme diskontované náklady o hodnotu diskontované likvidační ceny sníţit: 

d

N

n
n LVJD  

1

 

Kde: Ld = diskontovaná likvidační cena investice. 
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2.3.3. Čistá současná hodnota a index rentability 

Jedná se o dynamickou metodu, která pracuje s peněţním příjmem z investice. Je v současné 

ekonomické praxi povaţována za nejvhodnější metodu hodnocení investičních projektů.  

Metoda čisté současné hodnoty je zaloţena na technice diskontovaného peněţního toku [11]. 

Čistá  současná hodnota projektu je součtem současných hodnot očekávaných peněţních toků 

a počáteční investice [10].  

Vypočítá se ze vztahu [3]: 
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Kde:  NPV = čistá současná hodnota (Net Present Value), 

P1,2,…,n  = peněžní příjem z investice v jednotlivých letech její životnosti, 

i = požadovaná výnosnost (v %/100), 

N = doba životnosti, 

K = kapitálový výdaj,  

n =jednotlivá léta životnosti. 

Pokud by se kapitálový výdaj (K) uskutečňoval delší dobu bylo by zapotřebí i tuto poloţku 

převést na současnou hodnotu. Tuto skutečnost zachycuje vztah [3]: 
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Pravidlem je přijmout projekt jestliţe je NPV > 0 a zamítnout ho jestliţe je NPV< 0 [10]. 

Jestliţe je NPV = 0 znamená to, ţe se peněţní příjmy rovnají kapitálovému výdaji, tedy 

projekt ani nesniţuje ani nezvyšuje  trţní hodnotu firmy. Při porovnávání více variant je 

vhodnější varianta s vyšší hodnotou NPV.  

Předností této metody je, ţe pracuje s celým peněţním příjmem ne pouze s účetním ziskem, 

bere v úvahu příjmy po celou dobu ţivotnosti projektu a respektuje faktor času. Problémem 

při pouţití této metody je určit reálné budoucí peněţní příjmy z investice (viz kapitola 2.4.) 

a správně stanovit poţadovanou míru výnosnosti (viz kapitola 2.6.). Poţadovaná míra 
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výnosnosti značně ovlivňuje výši NPV. Čím je poţadovaná míra výnosnosti vyšší, tím je 

NPV niţší.  

Index rentability (ziskovosti) je relativní ukazatel, vyjadřující poměr očekávaných 

diskontovaných peněţních příjmů z projektu  ke kapitálovým výdajům [3]. 

2.3.4. Vnitřní výnosové procento 

Vnitřní výnosové procento (vnitřní míra výnosu) je opět dynamickou metodou, vycházející 

z peněţních příjmů z projektu. VVP rozumíme takovou míru výnosnosti, při níţe je čistá 

současná hodnota investičního projektu rovna nule. Tedy diskontované peněţní příjmy jsou 

stejné jako diskontované kapitálové výdaje, jeţ s realizací projektu souvisí [2].  

Vnitřní výnosové procento zjišťujeme dle vztahu [3]: 
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Kde:  i = hledaný úrokový koeficient,  

 ostatní symboly zůstávají stejné.  

Dle této metody jsou jako přijatelné hodnoceny investiční projekty, které dávají vyšší úrok 

neţ je poţadovaná minimální výnosnost projektu. 

Rozdíl mezi NPV a VVP spočívá v tom, ţe u NPV jsme počítali s předem danou úrokovou 

mírou (minimální poţadovaná výnosnost) zatímco u  VVP tuto úrokovou míru hledáme.  

V případě rozloţení kapitálového výdaje do delšího časového období musíme i kapitálový 

výdaj diskontovat stejně jako v případě NPV.  

2.3.5. Průměrná výnosnost (rentabilita) 

Za efekt z investičního projektu je při pouţití metody průměrné výnosnosti povaţován zisk po 

zdanění. Pouţití této metody je bez problémů moţné i na investice s různou dobou ţivotnosti 

a při různém objemu produkce. Průměrnou výnosnost investičního projektu můţeme vyjádřit 

dle vztahu [3]:  
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Kde:  Vp = průměrná výnosnost investiční varianty, 

Zn  = roční zisk z investice po zdanění v jednotlivých létech životnosti, 

Ip = průměrná roční hodnota investičního majetku v zůstatkové ceně, 

N = doba životnosti, 

n =jednotlivá léta životnosti. 

Při porovnávání více variant je varianta s vyšší průměrnou výnosností povaţována za 

vhodnější. Při posuzování investičního projektu se vyţaduje, aby  výnosnost investičního 

projektu dosahovala minimálně výše stávající výnosnosti firmy jako celku případně 

výnosnosti finanční investice se stejným stupněm podstupovaného rizika.  

Metoda průměrné výnosnosti je v praxi často vyuţívaná i přesto, ţe je v ekonomické teorii 

značně kritizovaná. Kritika této metody vychází zejména z těchto skutečností:  

 není brán v úvahu faktor času, 

 vychází z účetně vykazovaného zisku, který je moţno účetními postupy a odpisovou 

politikou účetní jednotky výrazně ovlivnit, 

 nebere v úvahu odpisy jako součást peněţních příjmů z investice, 

 nezohledňuje rozsah projektu, 

 pracuje s účetní zůstatkovou hodnotou investičního majetku, která se můţe lišit od jeho 

trţní hodnoty, 

 porovnání výnosnosti investičního projektu s výnosností  firmy můţe zkreslit výsledky 

hodnocení, kdy v případě podniku se špatnou výnosností mohou být přijaty i nevhodné 

projekty a naopak.  

2.3.6. Doba návratnosti 

Doba návratnosti určuje „bod“ v projektu, kdy investor získá svou investici zpět. Jinak 

řečeno, doba návratnosti je doba, ve které peněţní tok generovaný investicí je roven 

prostředkům investovaným do projektu [8]: 

Dobu návratnosti se zjistí dle vztahu [1]: 
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Tento vztah, ale nerespektuje faktor času (statická metoda) pro zahrnutí hlediska času musíme 

peněţní příjmy z investice diskontovat [1]: 
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Kde:  I = pořizovací cena (kapitálový výdaj), 

P1,2,…,n  = peněžní příjem z investice v jednotlivých letech její životnosti, 

n =jednotlivá léta životnosti, 

DN – doba návratnosti, 

i = požadovaná výnosnost (úrok v %/100), 

Doba návratnosti je dána dosaţením rovnosti uvedeného vztahu.  

Čím je takto zjištěná doba návratnosti niţší tím je investiční projekt  hodnocen příznivěji. 

Projekt je hodnocen jako přijatelný pokud zjištěná doba návratnosti je menší, neţ předem 

stanovená kriteriální doba návratnosti. Kterou určuje podnik na základě zkušeností.  

Pouţití metody doby návratnosti má své slabé místa, které je potřeba znát a při jejím pouţití 

zohlednit:  

 ve své statické podobě nebere v úvahu faktor času 

 nezahrnuje příjmy z investičního projektu, které vznikají po době návratnosti aţ do konce 

ţivotnosti 

 není měřítkem efektivnosti projektu, ale měřítkem očekávané likvidity projektu 

 stanovení kriteriální doby návratnosti nemá přímou vazbu na hlavní cíl investiční politiky 

podniku – maximalizaci trţní hodnoty firmy. 

2.4. Peněžní toky z investic 

Výběr optimální metody hodnocení investic je pouze jedním z kroků pro úspěšné posouzení 

vhodnosti investičních variant. Stejně důleţité je zajistit vstupní údaje o kapitálových 

výdajích a peněţních příjmech z investice dle potřeb zvolené konkrétní metody hodnocení. 

Nepřesné vstupní údaje o peněţních tocích ovlivňují významnou měrou výsledek hodnocení.  
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Doporučované metody hodnocení investičních projektů (NPV, VVP) ve svých výpočtech 

vycházejí z peněţního toku investičního projektu.  

Peněţní tok z investičního projektu tvoří veškeré peněţní příjmy a kapitálové výdaje, které 

projekt generuje, resp. vyvolává během svého ţivota, tedy během doby jeho pořízení, při 

vlastním fungování projektu v období jeho provozu a při likvidaci [4].  

Stanovení peněţních toků je obtíţným úkolem, který je dán zejména dlouhodobým 

charakterem investic a rizikem změn očekávaných kapitálových výdajů a peněţních příjmů  

z investice, které je charakteristické pro měnící se trţní podmínky.  

Při stanovování peněţních toků z investičních projektů by měli být dodrţovány a zohledněny 

následující principy [3, 4]:  

 Přírůstkové peněžní toky – při stanovování peněţních toků z projektu zahrnujeme pouze 

přírůstky peněţních toků vyvolaných projektem. Je potřeba vzít v úvahu všechny změny 

v peněţních tocích, které investiční projekt vyvolal.  

 Odpisy fixního majetku – odpisy představují náklad, ale ne výdaj a nemohou být proto 

zahrnovány do peněţních výdajů na provoz investice. Je zapotřebí je přičíst zpět k zisku.  

 Zdanění – rozhodující jsou peněţní toky po zdanění. Kapitálové výdaje na projekt jsou 

hrazeny ze zdrojů po zdanění, tedy i příjmy by měly být po zdanění. Při investicích 

v různých zemích můţe rozdílný systém a sazby zdanění ovlivnit rozhodování a výběr 

investiční varianty. V souvislosti se zdaněním hovoříme o tzv. daňovém štítu jako 

součinu odpisů a daňového koeficientu. Vyjadřuje daňovou úsporu plynoucí z toho, ţe 

jsou odpisy zahrnovány do nákladů a tím sniţují základ zdanění.  

 Životnost projektu – peněţní toky se určují pro předpokládanou dobu ţivotnosti 

investice. V souvislosti se stanovením ţivotnosti musíme rozlišit ţivotnost technickou 

a ţivotnost ekonomickou. Ţivotnost technická je dána ţivotností výrobního zařízení. 

Ţivotnost ekonomická je stejná nebo kratší a je dána předpokládanou dobou vyuţití 

investice s ohledem na např. ţivotní cyklus výrobku, rychlost technického pokroku apod. 

Pro potřeby stanovení peněţního toku vycházíme z ekonomické ţivotnosti.  

 Do peněţních toků je zapotřebí zahrnout veškeré peněţní toky vyvolané projektem ať uţ 

přímé nebo nepřímé. Jedná se například o změny výše oběţného majetku vyvolané 

projektem – hovoříme o tzv. změně čistého pracovního kapitálu. Čistý pracovní kapitál 
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představuje přebytek oběţného majetku nad krátkodobým cizím kapitálem. Jeho změny 

se mohou projevit jednak jako součást kapitálových výdajů, jednak během ţivotnosti 

investičního projektu případně na konci ţivotnosti jeho uvolněním a zvýšením peněţního 

příjmu. Důleţitost této poloţky je dána náročností investice (např. budoucí výroby) na 

výši oběţného majetku zejména zásob vázaných ve výrobě. 

 Alternativní náklady - neboli náklady ušlé příleţitosti. Jedná se o peněţní toky, které by 

mohl majetek nebo zdroje přinést pokud by byly vyuţity jiným neţ zamýšleným 

způsobem.  

 Zapuštěné (utopené) náklady – by neměly být zahrnuty do peněţních toků. Jedná se 

o náklady, které jiţ byly vynaloţeny v minulosti bez ohledu na to zda se projekt uskuteční 

či nikoliv. Často se s těmito náklady setkáváme při rozhodování o pokračování nebo 

zastavení projektu.  

 Inflace – v  peněţních tocích z investičního projektu by měla být zohledněna i očekávaná 

míra inflace. Inflace se projevuje především růstem kapitálových výdajů, vliv inflace je 

v této oblasti zřejmý zejména u investic s delší dobou pořízení. Méně významný je vliv 

inflace na peněţní příjmy z investice, jelikoţ dochází k růstu jak cen vstupů 

(např. spotřebovaných materiálů), tak růstu cen výstupů (prodaných výrobků), kdy se 

zjednodušeně předpokládá tzv. neutrální inflace. Záleţí samozřejmě na vztahu vstupů 

a výstupů. Inflace ovlivňuje i poţadovanou výnosnost (diskontní sazbu), kdy vlivem 

inflace diskontní sazba stoupá a vzniká rozdíl mezi nominální a reálnou sazbou.   

 Úroky – vyvolané způsobem financování projektu pomocí úvěrů nebo obligací, by 

neměli být zahrnuty do peněţních toků z investice. Hodnocení projektu by mělo být 

nezávislé na struktuře zdrojů jeho financování. Při diskontování peněţních příjmů uţ 

diskontní sazba zahrnuje náklady a získání cizího kapitálu.  

2.4.1. Kapitálové výdaje 

Kapitálové výdaje nesmíme zaměňovat s investičními náklady. Kapitálové výdaje sice 

vycházejí z investičních nákladů, ale jsou pojímány komplexněji. Zahrnují i takové výdaje 

které v účetnictví nejsou povaţovány za investiční náklad. Jedná se například o výdaje na 

trvalý přírůstek oběţného majetku vyvolaný investičním projektem případně výdaje na 

zapracování a nových pracovníků. 

Výpočet kapitálového výdaje lze vyjádřit následujícím vztahem [3]:   
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DPOIK   

Kde:  K = kapitálový výdaj, 

I = výdaj na pořízení dlouhodobého majetku, 

O = výdaj na trvalý přírůstek čistého pracovního kapitálu, 

P = příjem z prodeje existujícího nahrazovaného dlouhodobého majetku, 

D = daňové efekty z prodeje majetku (kladné i záporné). 

Daňové efekty z prodeje majetku vznikají rozdílem mezi zůstatkovou a trţní cenou majetku. 

Pokud je trţní cena niţší neţ cena zůstatková, dochází ke ztrátě a podnik dosáhne daňovou 

úsporu a naopak pokud je trţní cena vyšší neţ zůstatková, musí být z tohoto rozdílu odvedená 

daň. 

V případě, ţe je kapitálový výdaj rozloţen do delšího časového úseku je zapotřebí výdaje pro 

potřeby hodnocení investic diskontovat.  

2.4.2. Peněžní příjmy z investice 

Stanovení peněţních příjmů z investice je povaţováno za klíčové a nejsloţitější v rámci 

hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů. Peněţní příjmy z investice jsou 

ovlivňovány řadou faktorů, které lze jen velmi obtíţně identifikovat a peněţně vyjádřit.   

Existuje několik způsobů pro zjištění očekávaných peněţních příjmů [5]:  

  Marketingová studie – je nejčastějším způsobem. Na základě marketingových technik 

stanovuje očekávanou výši prodeje výrobků nebo sluţeb.  

 Hrubý odhad – pouţívá se v případech, kdy je marketingová studie obtíţně proveditelná 

nebo příliš nákladná. Při stanovení hrubého odhadu se doporučuje variantní přístup při 

němţ identifikujeme jednotlivé očekávané varianty např. optimistická varianta, 

pesimistická varianta apod. 

 Porovnání investice - vychází z porovnání investice s podobnou jiţ realizovanou 

investicí  u které jsou peněţní příjmy známy.  

Výpočet peněţních příjmů z investičního projektu lze vyjádřit následujícím vztahem [3]: 

DPOAZP M   

Kde:  P = celkový roční peněžní příjem z investičního projektu, 

Z = roční přírůstek zisku po zdanění, který investice přináší (úroky z úvěru nejsou 

zahrnovány do nákladů), 
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A = přírůstek ročních odpisů v důsledku investice, 

O = změna oběžného majetku (přesněji čistého pracovního kapitálu) v důsledku 

investování během doby životnosti (úbytek +, přírůstek -),  

PM = příjem z prodeje dlouhodobého majetku koncem životnosti, 

D =daňový efekt z prodeje dlouhodobého majetku koncem životnosti . 

Peněţní příjmy v jednotlivých létech by měli být převedeny na současnou hodnotu pomocí  

jejich diskontování. 

2.5. Zdroje financování investic 

Základní rozhodování o způsobu financování investic je nedílnou součástí předinvestiční fáze 

projektu. Finanční rozhodování dává odpověď na otázku  z jakých zdrojů projekt financovat, 

aby byl dostatečně finančně zajištěn, v čase stabilní při  vynaloţení optimálních nákladů na 

kapitál [6]. 

Zdroje financování lze třídit podle tří základních hledisek:  

 Hledisko původu zdrojů – rozděluje zdroje na zdroje interní a zdroje externí. Za interní 

zdroje se povaţují finanční zdroje, které vznikají z vnitřní činnosti podniku např. 

nerozdělený zisk a odpisy. Mezi externí zdroje patří např. vklady vlastníků, dotace, úvěry, 

emitované dluhopisy apod.  

 Hledisko vlastnictví – rozděluje zdroje krytí na zdroje vlastní a zdroje cizí. V praxi se 

často tyto dvě první hlediska ztotoţňují, ale jedná se o dvojí pohled na dělení zdrojů. Za 

vlastní externí zdroj můţeme označit např. dary.  

 Hledisko času – rozděluje zdroje na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. V souvislosti 

s financování investiční činnosti jsou předmětem zájmu zejména dlouhodobé případně 

střednědobé zdroje.  

Pokud jsou zdrojem financování investic pouze interní zdroje, hovoříme 

o tzv. samofinancování [6]. 

Rozhodování o pouţití různých zdrojů financování souvisí s jejich rozdílnou nákladovou 

náročností.  

Na náklady kapitálu lze chápat různými způsoby [3]:  

 výdaj, který musí podnik zaplatit za získaní různých forem kapitálu pouţitých na 

financování nových investic, 
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 míra výnosu poţadovaná investory , kteří vkládají do podniku své prostředky, 

 minimální výnosnost, kterou musí podnik zajistit u svých nových investic.  

Rozlišujeme náklady jednotlivých druhů kapitálu a průměrné náklady celkového podnikového 

kapitálu. Průměrné náklady celkového kapitálu představují průměrný výdaj za získání všech 

druhů kapitálu.  

Náklady jednotlivých druhů kapitálu závisí na třech hlavních faktorech [3]: 

 na době splatnosti kapitálu – čím je doba splatnosti delší, tím vyšší výnosnost investor 

poţaduje a tím vyšší je náklad kapitálu, 

 na stupni rizika, které investor podstupuje - čím je podstupované riziko větší, tím vyšší 

výnosnost investor poţaduje a tím vyšší je náklad kapitálu, 

 na způsobu úhrady nákladů kapitálu podnikem – souvisí se sníţením daňového základu 

při pouţití kapitálu, jehoţ náklady (např. úroky z úvěru) jsou daňově odečitatelným 

nákladem, oproti kapitálu, jehoţ náklady jsou hrazeny aţ ze zisku po zdanění (např. 

dividendy). 

2.6. Požadovaná výnosnost kapitálu 

Poţadovaná výnosnost kapitálu má významné místo téměř ve všech doporučovaných 

metodách hodnocení efektivnosti investic. Můţeme ji charakterizovat jako výnosnost, kterou 

investor poţaduje jako minimální kompenzaci za odloţení současné spotřeby a podstoupení 

rizika investování. Bývá někdy nazývána překáţkovou sazbou nebo téţ diskontní sazbou 

případně jako poţadovaný úrok [5].  

Poţadovaná výnosnost se liší od očekávané výnosnosti projektu. Očekávaná výnosnost 

projektu je výnosnost, stanovená na základě průběhu plánovaných peněţních toků, tedy 

plánovaných kapitálových výdajů a peněţních příjmů z investice. Investice je přijatelná, 

pokud je očekávaná investice z projektu vyšší nebo minimálně rovna poţadované výnosnosti.  

V případech, kdy hodnotíme projekt který se svým rizikem a kapitálovou strukturou  

podstatně liší od celkového rizika podnikání firmy a od její celkové kapitálové struktury je 

zapotřebí jeho poţadovanou výnosnost upravit o tuto odchylku. Hovoříme o tzv. poţadované 

výnosnosti projektu. Vzájemnou souvislost mezi poţadovanou výnosností firmy jako celku 

a poţadovanou výnosností konkrétního projektu vyjadřuje vztah [3]:  
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FBF

PFP

RVV

RVV




 

Kde:  VP  = požadovaná výnosnost  projektu, 

VF  = požadovaná výnosnost firmy jako celku (průměrný náklad kapitálu), 

RP  = riziková prémie (případně riziková srážka) projektu, 

VB  = požadovaná bezriziková výnosnost,  

RF  = riziková prémie firmy při dosavadním podnikání.  

 

Z výše uvedeného vztahu je patrné, ţe základem pro stanovení poţadované výnosnosti  

projektu je bezriziková výnosnost. Bezriziková výnosnost je charakterizována jako výnosnost 

investic s minimálním nebo ţádným rizikem. Jedná se např. o investice do státních obligací. 

Bezriziková výnosnost je závislá na reálné výnosnosti a očekávané inflaci. Reálná výnosnost 

je dána nabídkou a poptávkou po kapitálu v celé ekonomice bez vlivu inflace. 

V případě, ţe se projekt neodlišuje od rizikového profilu celé firmy je poţadovaná výnosnost 

projektu dána průměrnými náklady kapitálu firmy [3]. 

V ekonomické praxi se setkáváme se zjištěním poţadované výnosnosti pomocí váţených  

nákladů na kapitál (WACC), které představuje poţadovaný výnos vlastníků a věřitelů. 

Hodnotu WACC můţeme zjistit dle vztahu [7]: 

  ed r
C

E
tr

C

D
WACC  1  

Kde:  D = dluh, za jehož používání je placen úrok, 

rd = úroková míra placená za používání cizího kapitálu ve výši D, 

t  = sazba daně z příjmů, 

E = vlastní kapitál,který firma používá, 

re = očekávaná výnosnost vlastníků, která odráží jejich riziko, 

C = celkový zpoplatněný kapitál v podniku používaný, tj. C = D + E. 

 

2.7. Podnikatelské riziko a analýza rizika 

Investiční rozhodování je ovlivňováno mírou rizika, které podnik s ohledem na zamýšlený 

investiční projekt podstupuje. Podnikatelské riziko můţeme charakterizovat jako nebezpečí, 

ţe se dosaţené výsledky podnikání odchýlí od výsledků předpokládaných. Tyto odchylky 

mohou být různě velké a mohou být pozitivní i negativní.  
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Míra rizika je u jednotlivých investic různá. Za nejméně rizikové jsou povaţovány např. 

investice do státních dluhopisů. Většinou platí, ţe čím vyšší výnosnost investice tím vyšší je 

i podstupované riziko s investicí spojené.  

Podnikatelé a manaţeři přistupují k riziku různými způsoby, které jsou ovlivněny zejména 

jejich osobním zaloţením, ekonomickým postavením daného subjektu a v neposlední řadě 

systémem motivace pracovníků. Postoje k riziku můţeme rozdělit na averzi k riziku, sklon 

k riziku nebo neutrální postoj, který představuje vyvářený postoj k riziku [3].  

Kaţdý podnik si s ohledem postoj k riziku vytváří svou rizikovou politiku. Riziková politika 

zahrnuje identifikaci rizika, měření stupně rizika a vlivu na podnikatelskou činnost a kroky 

k ochraně proti rizikům.  

Podnikatelská rizika a jejich příčiny můžeme dělit podle řady hledisek (upraveno dle 

[3]): 

 Podle závislosti na podnikové činnosti – dělíme na riziko objektivní, tedy nezávislé na 

podnikatelské činnosti a riziko subjektivní, tedy závislé na podnikatelské činnosti a riziko 

kombinované.  

 Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji – dělíme riziko na systematické, 

které postihuje všechny ekonomické subjekty a riziko nesystematické specifické pro 

jednotlivé obory, firmy nebo projekty.  

 Podle možnosti ovlivnění – dělíme na rizika ovlivnitelná a neovlivnitelná.  

 Podle jednotlivých činností podniku – provozní, trţní, investiční, inovační, finanční.  

V souvislosti s tímto posledním dělením se setkáváme s dělením do tří vývojových stupňů. 

Které charakterizují postup a vývoj rizika, kdy třetí stupeň je výsledkem nesprávných 

rozhodnutí v předchozích etapách (upraveno dle [3]): 

 riziko a strategie – zahrnuje především inovační a investiční činnost 

 riziko výkonnosti – jedná se o riziko provozní a trţní  

 riziko financí a likvidity. 

Po identifikaci rizika přistupuje podnik ke krokům k jeho odstranění případně k eliminaci 

nepříznivých důsledků. V souvislosti se zvoleným postojem k ochraně rozlišujeme: 
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 ofenzivní přístup k riziku – jedná se o odstranění příčin rizika 

 defenzivní přístup k riziku – sníţení negativních důsledků rizika 

2.7.1. Analýza rizika  investičních projektů 

Analýza rizika souvisejícího s investicí by měla být nedílnou součástí investičního 

rozhodování. Cílem této analýzy je jednak přijmout opatření k eliminaci rizika nebo sníţení 

jeho důsledků a jednak zahrnout zjištěnou výši podstupovaného rizika do hodnocení investic  

např. znevýhodnit v hodnocení výrazně rizikovější investici o rizikovou prémii (viz kapitola 

2.6).  

Analýzu rizika investičního projektu můžeme rozdělit do několika fází [3]: 

 určení kritických faktorů rizika – kritické faktory se určují za pomoci analýzy citlivosti, 

která určuje citlivost projektu na změny jednotlivých faktorů,  

 stanovení bodu vyrovnání – jako kritické výše sledované veličiny, od níţ se projekt stává 

nevýhodný,  

 kvantifikace rizika a jeho důsledků – jde o stanovení pravděpodobnosti vzniku rizikových 

situací buď na základě zkušenosti nebo za pomocí statistických metod,  

 promítnutí rizika do rozhodování, návrh a realizace opatření k sníţení a eliminaci rizika,  

 zpracování plánů korekčních opatření pro budoucnost pro vybrané kritické situace. 

V rámci investičního rozhodování můţeme definovat dva základní způsoby promítání 

rizika [3]: 

 Přímé promítání rizika – spočívá ve vyjádření rizika kaţdého projektu a jeho porovnání 

s efektivností projektu. Kaţdý projekt je vlastně hodnocen pomocí dvou veličin  

efektivnosti a rizika. 

 Nepřímé promítání rizika – spočívá v úpravě poţadované diskontní sazby o riziko. 

Projekt je potom hodnocen jen jednou veličinou, která zahrnuje jak efektivnost tak 

i riziko.   
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3. Racionalizace dodávek stlačeného vzduchu ve 

společnosti ČEZ Energetické služby, s. r. o.  

Společnost ČEZ Energetické sluţby, s. r. o. zajišťuje dodávky SV pro své zákazníky v rámci 

energetických hospodářství ve Vítkovicích, Mohelnici a Velkých Popovicích. Hodnocená 

investice spadá do energetického hospodářství Vítkovice. Obchod se SV v rámci 

energetického hospodářství Vítkovice tvoří cca 5,7 % z celkového obratu společnosti, tedy 

v porovnání s jinými aktivitami společnosti představuje spíše okrajovou oblast zájmu 

společnosti.  

S ohledem na technické zastarání, neefektivní vyuţití stávajícího zařízení na výrobu 

stlačeného vzduchu a změny v odběrech SV v oblasti Vítkovic v roce 2008 se společnost ESL 

v roce 2009 rozhodla investovat do nové technologie na výrobu stlačeného vzduchu. 

Podmínkou této investice bylo zajistit dostatečný odběr stlačeného vzduchu od stávajících 

případně nových zákazníků.  

3.1. Výroba a oblast využití technologie stlačeného vzduchu  

Stlačený vzduch se vyrábí stlačením atmosférického vzduchu a následnou úpravou tohoto 

vzduchu (filtrace, sušení). K výrobě stlačeného vzduchu se vyuţívají kompresory. Podle 

principu stlačování vzduchu se dělí kompresory na mnoho druhů, z nichţ nejrozšířenější jsou 

pístové, šroubové, lamelové, spirálové a další. Výrobci nabízejí zpravidla několik typových 

řad od kaţdého principu kompresorů. Na trhu jsou jak velmi levné (hobby kompresory), tak 

velmi drahé kompresory s vysokou ţivotností a účinností [15].  

Součástí obvodu, vyuţívajícího stlačený vzduch jsou pneumatické válce, úchopné hlavice, 

kyvné pohony a pneumatické motory, které převádí energii stlačeného vzduchu na energii 

mechanickou [16]. 

Vyuţití stlačeného vzduchu v technice  je velmi široké. Většina  průmyslových podniků se 

dnes bez stlačeného vzduchu neobejde. Ve velké míře se vyuţívá při ve zpracovatelském 

průmyslu,  v důlnictví, hutnictví apod. Kromě průmyslu nachází stlačený vzduch vyuţití 

i v jiných oborech např. v nemocnicích, laboratořích, letištích a přístavech, v hotelích nebo na 

námořích lodích. Stlačený vzduch je potřebný při výrobě potravin, stejně jako 

v cementárnách, při výrobě textilu, papíru, skla, zpracování dřeva i při výrobě léků.  
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Stlačený vzduch je forma energie, která můţe napájet nejrůznější stroje, nářadí a jiné 

přístroje. S pneumatickými nástroji se upíná, stříká, lakuje, brousí, vrtá, lisuje, vyfukuje, čistí 

a dopravuje. Stlačeným vzduchem se spouští, řídí a pohání v nespočitatelných oblastech četné 

druhy strojů a přístrojů, či se řídí a kontrolují technické a fyzikální výrobní postupy [15].  

V oblasti Vítkovic je SV využíván především pro: 

 ofuky (v dílnách, na obrobně, kovárně, lahvárně, kotlárně, mostárně atd.)  

 brusky (broušení a dobrušování dílů na kovárně či mostárně, broušení výkovků atd.)  

 hořáky (předehřev před svařováním, dráţkovací hořáky), 

 tryskací stroje, 

 chlazení strojů, 

 nýtování 

 lisy 

 kontrolu tlakových systémů, 

 dopravníky,  

 ovládání potrubní pošty, 

Některé z rozhodujících důvodů, proč je v průmyslu stlačený vzduch využíván  [16]: 

 Dostupnost - stlačený vzduch je ve většině podniků k dispozici. Pojízdné kompresory 

umoţňují jeho vyuţití mimo provozovny. 

 Jednoduchá konstrukce - pneumatické prvky mají jednoduchou konstrukci a lze z nich 

sestavit jednoduché řídicí obvody pro automatizaci strojů a zařízení. 

 Řízení proudu a tlaku - rychlost pneumatického motoru lze jednoduše nastavit 

přestavením jehly škrticího ventilu, sílu přestavením regulátoru tlaku vzduchu. 

 Trvanlivost při malých nárocích na údržbu - pneumatické motory a řídicí systémy 

prakticky odolávají prostředí provozu a atmosférickým vlivům. Předpokladem je provoz 

s čistým stlačeným vzduchem, zbaveným před spotřebičem mechanických nečistot, 

kondenzátu a oleje. 

 Bez negativních vlivů na životní prostředí  - provoz pneumatických pohonů je čistý 

a při správném ošetření vyfukovaného vzduchu lze splnit příslušné normy pro provoz 

v čistém prostředí.  
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 Bezpečnost - pneumatické pohony se při provozu nezahřívají, a proto je moţno je bez 

obav pouţít i ve výbušném prostředí. Při přetíţení se pneumatické motory zastaví 

a mohou v tomto stavu setrvat neomezenou dobu aniţ by došlo k jejich poškození . 

 Velké zrychlení - velké zrychlení umoţňuje velká rozpínavost stlačeného vzduchu a malá 

hmotnost pohybujících se částí pneumatických motorů. 

3.2. Popis výchozího stavu a podnětů pro investici 

Jelikož praktická část diplomové práce vychází z aktuálního tématu z praxe a dotýká se 

citlivých údajů společnosti ČEZ Energetické služby, s. r. o. jsou v souladu se zkušebním 

a studijním řádem VŠB-TU Ostrava citlivá data z práce vyjmuta a jsou součástí samostatné 

zprávy. Ve veřejně dostupné verzi diplomové práce se soustřeďuji na způsob jakým bylo 

ekonomické vyhodnocení konkrétní investice provedeno s odkazy na skutečné propočty 

obsažené v samostatné zprávě (dále jen SZPR).  

Obchod se stlačeným vzduchem (dále jen SV) zaznamenal v areálu bývalých Vítkovických 

Ţelezáren za posledních 15 let významných změn. Hlavní změna se týká odběrů SV. 

Z původního objemu cca 85 – 95 tis. m
3
·hod

-1
 v roce 1992 klesla dodávka SV do roku 2002  

na 17 – 30 tis. m
3
·hod

-1
.  

Hlavní příčiny snižování odběrů byly:  

 zavádění nových technologií bez pouţití SV, 

 rušení celých provozů a omezení průmyslové výroby, 

 budování nových lokálních zdrojů pro výrobu SV,  

 odstavování nepotřebných tras rozvodů u odběratelů. 

Tento sniţující se trend odběru pokračoval, i kdyţ ne tak razantním způsobem 

i v následujících letech. 

V roce 2008 bylo rozložení potřeb SV následující [17]: 

 dodávka 17 – 21 tis. m
3
·hod

-1
 na ranní směně a dodávka 13 – 19 tis. m

3
·hod

-1
 na 

odpolední směně  

 dodávka 10 – 14 tis. m
3
·hod

-1
 ve dnech pracovního klidu 
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3.2.1. Hlavní odběratelé SV 

Stěţejními odběrateli tvořícími téměř 87% celkového odběru SV v roce 2009 jsou 

VÍTKOVICE, a. s., EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s., VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. 

a VÁLCOVNA TRUB TŢ, a.s.  

V tabulce 2 je uveden seznam zákazníků ESL. Rozšířená verze tabulky s konkrétním 

rozdělením a vývojem odběrů SV v letech 2007, 2008 a 2009 za jednotlivé zákazníky ESL je 

součástí SZPR [19]:  

Tab.2 Vývoj odběrů SV  

Odběratel 

VÍTKOVICE, a.s. 

EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. 

VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. 

VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.  

Vítkovické slévárny, s.r.o. 

ČEZ, a. s.  

ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. 

KERAVIT , spol. s r.o. 

ŠKODA VAGONKA a.s. 

V - NASS, spol. s r.o. 

ABB s.r.o. 

Vítkovická nemocnice a.s. 

STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. 

Dodávky automatizace,spol. s r.o. 

LINDE VÍTKOVICE a.s. 

Ivo Gelnar - PRYŢPRODUKT 

AUTOREPAIR spol. s r.o. 

Vývoj odběrů SV v tis.m
3
 v posledních třech letech činí: 

 v roce 2007 - 160 013,100 m
3
 

 v roce 2008 - 130 596,540 m
3
 

 v roce 2009 - 111 255,414 m
3
 

3.2.2. Technické řešení dodávek SV před realizací investice 

Výroba SV v ESL byla zajišťována dvěma turbokompresory TK 1 a 2 vyrobenými v ČKD 

a šroubovým kompresorem ŠK1 vyrobeným v ATLAS COPCO [17]:  
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 TK 1 o instalovaném výkonu 32 000 m
3
·hod

-1
 (s reálně dosaţitelným výkonem cca 27 000 

m
3
·hod

-1
); umístěn v objektu kompresorovny u ul. Ruské (tzv. III Ústředna).  

 TK2 o instalovaném výkonu 17 600 m
3
·hod

-1
; umístěn v objektu kompresorovny u ul. 

Ruské (tzv. III Ústředna).  

 ŠK 1 o instalovaném   výkonu 2 350 m
3
·hod

-1
; umístěn v areálu ul Výstavní (bývalá IV. 

Ústředna). 

Umístění chladící věţe pro kompresory pro TK1 a TK2 bylo na pozemku společnosti 

VÍTKOVICE, a.s. V roce 2007 vyvstal poţadavek VÍTKOVICE, a.s. postavit v tomto 

prostoru výrobní halu pro rychlokovací stroj. Tento poţadavek si vynutil demolici stávající 

chladicí věţe, přeloţku kabelů 22 kV z R 3/I do R 3/V a výstavbu dvou nových chladících 

věţí. 

Dodávka SV byla v ESL zajišťována pomocí TK 2 při občasné výpomocí ŠK1. TK1 slouţil 

jako rezervní zdroj pro výrobu SV případně odběru SV společností LINDE VÍTKOVICE a.s. 

(dále také kyslíkárna). V zimním období bylo moţné doplnit dodávky SV nákupem z LINDE 

VÍTKOVICE a.s. 

3.2.3. Důvody realizace investice do SV  

Hlavním impulsem pro realizaci investice byla moţnost redukce nezbytného navýšení cen SV 

ve vztahu k zákazníkům, ke kterému byla ESL donucena v roce 2008. 

Toto zvýšení ceny bylo vyvoláno zejména [17]: 

 zvýšením ceny elektrické energie pro ESL, která tvoří aţ 75% nákladů na výrobu SV, 

 poklesem spotřeby SV, 

 neekonomickým vyuţíváním disponibilních kapacit stávajících kompresorů související 

s poklesem spotřeby (vysoká měrná spotřeba elektrické energie na výrobu SV). 

Skokový nárůst ceny SV ve výši aţ  25% oproti cenám roku 2007 posunul cenu SV na hranici 

těţce akceptovatelnou zákazníky. Zejména pro stěţejní zákazníky  (VÍTKOVICE, a.s. příp. 

EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.) by se při zvýšených cenách SV stalo ekonomičtější 

investovat do výstavby vlastních lokálních kompresoroven a realizovat dodávku SV ve vlastní 

reţii. Tento přístup k dané problematice vzešel ze studie zpracované společností 
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VÍTKOVICE, a.s. „Optimalizace rozvodů SV VÍTKOVICE, a.s.“ Zásadní závěr pro ESL 

z této studie bylo vyčíslení „hraniční“ ceny SV, od které je pro zákazníky ekonomičtější 

vyrábět SV ve vlastní reţii. Tento neţádoucí vývoj by v konečném důsledku znamenal rozpad 

trhu se SV.  

Dalšími důvody, které vedly k realizaci investičního projektu byla vynucená investice do 

nových chladících věţí kvůli poţadavku společnosti VÍTKOVICE, a.s. na demolici stávající 

chladicí věţe na ul. Ruské. 

3.3. Cíl projektu a návrh řešení 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti byl definován cíl projektu - sníţení energetické 

náročnosti výroby stlačeného vzduchu a tím vytvoření prostoru pro sníţení prodejních cen SV 

na úroveň akceptovatelnou zákazníky. Předběţný návrh řešení byl rozpracován v rámci 

předběţné technicko-ekonomické studie.  

Z předběţné technicko-ekonomické studie provedené ESL vyplynulo, ţe energetická 

náročnost výroby SV je ovlivněna [18]: 

 technickou úrovní kompresorů, 

 skladbou provozovaných strojů, jejich regulací, 

 tlakovou hladinou výroby SV, 

 úniky v rozvodech, 

 stabilitou tlaku v síti SV, 

 přenosovými vzdálenostmi. 

Zásadní vliv na energetickou náročnost procesu výroby SV mají zejména první dva aspekty, 

které společně se stabilitou tlaku v síti SV tvoří aţ 90% moţných úspor přímých nákladů. 

S ohledem na toto zjištění  byla koncipována i navrhovaná varianta řešení v rámci technicko-

ekonomické studie ESL.  

Základem navrhované varianty byla změna v neefektivním sloţení kompresorů, jejichţ 

kapacity nevyhovují stávajícímu charakteru provozu (niţší celkové odběry, ale výraznější 

výkyvy v průběţných odběrech SV během pracovního týdne a víkendu). Navrhovaná varianta 

počítá s úplným vyloučením nehospodárného provozu kompresoru TK1, nasazením menších 
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kompresorů a zajištěním části potřebné kapacity nákupem SV z kyslíkárny LINDE při co 

nejefektivnějším pokrytí spotřeb zákazníků. 

S ohledem na zajištění stability tlaku v síti SV se přistoupilo na variantu s centrální 

kompresorovou stanicí SV. Centrální zdroj SV s vyuţitím hlavního řádu a propojením oblastí 

umoţňuje vyrovnat špičky odběru SV a tím zvýšit stabilitu tlaku a sníţit energetickou 

náročnost výroby.  

V rámci navrhované varianty se předpokládala rekonstrukce rozvodné soustavy pouze ve výši 

nezbytně nutné (napojení rozvodné soustavy na nové kompresory). O celkové rekonstrukci 

rozvodné soustavy se v rámci investičního projektu nepočítalo. Toto rozhodnutí vzešlo 

z výsledků studie ESL a „Studie optimalizace rozvodů SV VÍTKOVICE, a.s.“, které nezjistily 

v  páteřní rozvodné síti  ESL výraznější úniky SV. Největší úniky SV byly zjištěny na 

odbočkách ke spotřebičům přímo v halách, tj. na rozvodech mimo vlastnictví ESL (netěsné 

ventily apod.). 

Rozsah navrhované změny:  

 nákup nových kompresorů o jmenovitém výkonu 14 000 m
3
·hod

-1
 – umístění v současné 

kompresorovně na ulici vedle ulice Ruské, 

 ponechání kompresoru ŠK1 o výkonu 2 300 m
3
·hod

-1
, 

 kompresor TK2 ponechat po nezbytné investici do vybavení jako rezervní zdroj (po dobu 

stavby vyuţíván spolu s dodávkami SV z kyslíkárny jako hlavní zdroj),  

 demontáţ kompresoru TK1, 

 vynucená demolice stávající chladící věţe, 

 postavení 2 nových chladících věţí včetně jejich napojení na objekt svávající 

kompresorovny.  

Celkový dosahovaný výkon zařízení 16 300 m
3
·hod

-1
 pokrývá standardní potřeby po většinu 

pracovního týdne a víkendu. Poţadovaný maximální denní výkon k zajištění potřeb 

zákazníků, vycházející ze studie ESL, činí cca 20 000 m
3
·hod

-1
. Přičemţ chybějící část kapacit 

(které se projeví ve špičce) bude pokryta nákupem SV od společnosti LINDE VÍTKOVICE 

a.s.  
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3.4. Ekonomická základna pro hodnocení projektu 

Návrh vzešlý z předběţné technicko-ekonomické studie zpracované ESL byl rozpracován do 

dvou variant pro vyhodnocení v rámci skupiny ČEZ:  

 Vynucené investice – jedná se o náklady, které by musely být s ohledem na dřívější 

závazky se společností VÍTKOVICE, a. s. a technický stav stávajícího zařízení vydány 

bez ohledu na navrhovanou obměnu kompresorů. Tato vynucená investice zahrnuje 

postavení 2 nových chladících věţí včetně jejich napojení na objekt svávající 

kompresorovny, úpravy elektrorozvodů a doplnění vybavení kompresoru TK2 dle 

poţadavků standardů. Investici v tomto rozsahu označíme jako variantu 1.  

 Obměna kompresorů včetně nezbytné vynucené investice – s cílem sníţit měrnou 

spotřebu elektřiny na m
3 

vzduchu. Investice zahrnuje kromě vynucené investice nákup 

a montáţ dvou nových turbokompresorů TK a jednoho šroubového kompresoru včetně 

příslušenství a demontáţ kompresoru TK1. Investici včetně obměny kompresorů  

označíme jako variantu 2. 

Na základě výše uvedeného dělení bylo hodnocení investice prováděno ve dvou rovinách. 

Jedná se o posouzení ekonomických efektů varianty 1 a varianty 2, následné porovnání 

výsledků obou variant a výběr optimální varianty. Nultá varianta - tedy provoz bez jakékoli 

investice (tedy provoz za stávajících podmínek) se neuvaţuje s ohledem na záměry 

společnosti ESL udrţet si postavení na trhu se SV a poţadavky VÍTKOVICE, a. s.  

Předpokládaná ţivotnost investičního celku s ohledem jak na technické tak ekonomické 

zastarání je dle informace ESL odhadována na 7 let bez nutnosti větších generálních oprav 

a dalších investic. 

3.4.1. Kapitálové výdaje na investici 

Celkové náklady hlavních částí investičního projektu byly stanoveny na základě předběţných 

nabídek dodavatelů před schválením projektů. Dílčí sloţky nákladů na pořízení investice jsou 

uvedeny v tabulce 3, která je součástí SZPR. 

Pro následné propočty efektivnosti investičních projektů se předpokládalo uplatnění 

celkového kapitálového výdaje v průběhu realizace projektu v roce 2009. Nepočítalo se tedy 

s diskontováním kapitálového výdaje. 
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Předpokládané kapitálové výdaje na jednotlivé varianty investičního projektu byly 

zpracovány v členění dle investičních variant: Konkrétní výše a rozdělení výdajů na pořízení 

investice je obsahem SZPR.  

Varianta 1 – vynucené investice – tvoří cca 46,37 % celkové investice dle varianty 2. 

Zahrnuje:  

 chladící okruh, 

 úpravy napájení kompresorovny, 

 náklady na doplnění vybavení stroje TK dle rozsahu standardu – filtry, měření teplot 

loţisek motoru, loţiska motoru, hlukový kryt TK apod., 

 finanční prostředky na projet, zařízení staveniště, rezervy stavby, stavební úpravy apod.  

Varianta 2 – vynucené investice + obměna kompresorů  – zahrnuje kromě výše uvedeného 

nákup kompresorů a příslušenství. 

Náklady na demolici stávající chladící věţe a případné výnosy z prodeje šrotu připadají celé 

na VÍTKOVICE, a. s.  

Plánovaná investice neovlivní významným způsobem trvalou výši čistého pracovního 

kapitálu, proto se s přírůstkem trvalé výše čistého pracovního kapitálu nepočítá. 

3.4.2. Očekávané peněžní příjmy z investice 

Očekávané peněţní příjmy z investice byly stanoveny na základě dostupných informací 

s přihlédnutím k dosavadním zkušenostem a trendům v dodávkách SV.  

Prodejní ceny a předpokládané odběry SV v prvních pěti letech ţivotnosti investice byly pro 

potřeby vyčíslení peněţních příjmů z investice stanoveny dle návrhů smluv předloţených 

zákazníkům ESL s ohledem na respektování rizika investic (viz kapitola 3.9.). Smlouvy jsou 

uzavřeny na dobu určitou s účinností od 01.01.2010 do 31.12.2015.  

Stěţejní část provozních nákladů tedy spotřeba elektrické energie byla stanovena odborným 

odhadem s ohledem na meziroční nárůst cen elektrické energie. Spotřeba provozní, topné, 

pitné a odpadní vody byla stanovena dle odhadu odboru Technický rozvoj. Reţijní náklady 

údrţby byly stanoveny dle skutečnosti roku 2008, poníţené dle odhadů pracovníků útvaru.  
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Reţijní náklady celé ESL byly rozpočteny dle skutečnosti roku 2008. Mzdové náklady byly 

stanoveny dle plánu oddělení Personalistika pro rok 2009. 

V rámci kalkulace nákladů bylo uvaţováno s nákupem SV od společnosti LINDE v období od 

15.9. – 15.4. a vlastní spotřebou SV v ESL.  

U veškerých nákladových poloţek kromě elektrické energie a nákupu SV z LINDE bylo 

počítáno s meziroční inflací ve výši 3%.  

Po zváţení konkrétní investice a údajů dostupných pro hodnocení byla pro vyčíslení výše 

očekávaných peněţních příjmů z investice pouţita celá výše zisku po zdanění, kterou 

investice přináší. Jedním z důvodů pro toto rozhodnutí je fakt, ţe nulová investice která by 

poskytla základnu pro výpočet růstu zisku nebyla za daných podmínek reálná a pouţití takto 

získaných údajů by vedlo ke zkreslení.  

Změny oběţného majetku po dobu ţivotnosti investice se nepředpokládají. 

V rámci hodnocení investice nejsou uvaţovány náklady na likvidaci investičního celku po 

skončení ţivotnosti ani případné výnosy z odprodeje  majetku po likvidaci.  

Pro hodnocení investice se předpokládal lineární odpis po dobu 5 let.  

Konkrétní výše peněţních příjmů z investice v jednotlivých letech pro obě investiční varianty 

je uvedena v tabulkách 4 a 5 které jsou součástí SZPR. 

Pro zjištění peněţního příjmu z investice byla pouţita hodnota EBITDA tedy zisk před 

odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation 

and Amortization), který byl sníţen v jednotlivých letech o hodnotu ročních odpisů. Z této 

hodnoty tzv. EBIT tedy zisk před úroky a zdaněním (Earnings Before Interest and Taxes) byla 

vypočítána daň z příjmů. Hodnota EBITDA po odečtení takto zjištěné daně představuje 

v našem případě hodnotu peněţních příjmů z investice. Tímto postupem byl ve výpočtu 

peněţních příjmů z investice zohledněn tzv. daňový štít (daňová úspora), který odpisy 

vytvářejí tím, ţe jsou zahrnovány do nákladů a sniţují základ zdanění.  
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3.5. Ekonomické vyhodnocení investice před realizací projektu 

Ekonomické vyhodnocení investice bylo provedeno dle poţadavků a zásad ekonomického 

hodnocení projektů v ESL a s ohledem na dostupné informace před započetím realizace 

investice poskytnuté společností ESL. K vyhodnocení byla pouţita metoda Čisté současné 

hodnoty, vnitřního výnosového procenta  a diskontované doby návratnosti investice. 

Poţadovaná výnosnost investičního projektu byla dle rozhodnutí ESL stanovena jako hodnota 

WACC.  

Způsob financování vychází z metodiky ESL a není předmětem diplomové práce.  

3.5.1. Čistá současná hodnota  

U obou variant byl proveden propočet čisté současné hodnoty. Konkrétní propočty čisté 

současné hodnoty obou variant jsou uvedeny v tabulkách 6 a 7, které jsou součástí SZPR. 

Součtem diskontovaných peněţních příjmů z investice v jednotlivých letech stanovenou 

hodnotou WACC a odečtením kapitálového nákladu byla zjištěna výše čisté současné 

hodnoty u obou variant.  

Takto zjištěná výše čisté současné hodnoty u obou variant je vyšší neţ nula tedy diskontované 

peněţní příjmy převyšují kapitálový náklad tzn. investiční projekt je pro společnost přijatelný.  

NPV1 > 0  

NPV2 > 0 

Vzájemným porovnáním čistých současných hodnot obou investičních projektů zjistíme 

skutečnost, ţe NPV1 <  NPV2 tedy investiční varianta 2 je pro společnost výhodnější. 

V procentuálním vyjádření NPV1 odpovídá cca 70% hodnoty NPV2. 

Rozdíl čistých současných hodnot obou investičních variant NPV2 - NPV1 představuje 

navýšení čisté současné hodnoty při rozšíření investice o obměnu kompresorů při 

respektování poţadované výnosnosti. 
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3.5.2. Vnitřní výnosové procento 

U řešených variant bylo provedeno hodnocení pomocí vnitřního výnosového procenta. 

Konkrétní propočty vnitřního výnosového procenta obou variant jsou uvedeny v tabulkách 8 a 

9, které jsou součástí SZPR. 

V případě investiční varianty 1 bylo zjištěno, ţe nulové čisté současné hodnotě odpovídá 

vnitřní výnosové procento v hodnotě 125,02%. Variantu 1 hodnotíme jako příznivou jelikoţ 

hodnota VVP výrazně převyšuje poţadovanou výnosnost.   

Vnitřní výnosové procento pro investiční variantu 2 odpovídá hodnotě 48,76%. I v tomto 

případě je zjištěná hodnota vnitřního výnosového procenta vyšší neţ poţadovaná výnosnost 

i kdyţ poměr očekávané a poţadované hodnoty není tak markantní jako v případě varianty 1.  

Dle provedeného hodnocení metodou VVP by obě varianty mohly být doporučeny k realizaci.  

Pokud bychom provedli porovnání dosaţených hodnot VVP obou variant zjistili bychom, ţe 

varianta 1 je pro společnost příznivější, přičemţ bychom se dostali do rozporu s výsledky 

dosaţenými pomocí metody čisté současné hodnoty: 

NPV1 <  NPV2 

VVP1 >  VVP2 

Tento rozpor je dle odborné literatury způsoben omezeným vyuţitím metody vnitřního 

výnosového procenta pro vzájemně se vylučující projekty. V těchto případech se doporučuje 

vyuţít metody čisté současné hodnoty. [3].  

Omezené vyuţití VVP pro hodnocení vzájemně vylučujících se projektů s rozdílným 

kapitálovým výdejem, jako je tomu v tomto případě, je dáno relativním vyjádření VVP. Dle 

NPV, která je vyjádřena v absolutních číslech, jsou vybrány projekty, které nejvíce přispívají 

k růstu trţní hodnoty firmy. VVP naproti tomu preferuje relativní výnosnost, která tento 

důleţitý aspekt investičního rozhodování nebere v úvahu.  

3.5.3. Diskontovaná doba návratnosti 

Diskontovaná doba návratnosti byla zjišťována z tabulky 6 a 7 pro výpočet čisté současné 

hodnoty, které jsou součástí SZPR.  
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Obě investiční varianty splňují poţadovanou dobu návratnosti ESL. V případě varianty 1 je 

dosaţeno lepší diskontované doby návratnosti.  

3.6. Shrnutí výsledů hodnocení a výběr investiční varianty 

Dosaţené výsledky hodnocení variant 1 a 2 jsou shrnuty v tabulce 10. Úplná verze tabulky 10 

je součástí SZPR.  

Tab. 10 Výsledky hodnocení varianty 1 a 2 

  NPV  VVP 

Diskontovaná doba 

návratnosti 

Varianta 2 69,73% 125,02 % splňuje poţadavky ESL  

Varianta 3 100,00% 48,76 % splňuje poţadavky ESL 

Při výběru investiční varianty byla za stěţejní metodu pro výběr zvolena metoda čisté 

současné hodnoty, jelikoţ nejlepším způsobem zobrazuje přínos investice k růstu trţní 

hodnoty firmy. Na základě výsledků čistých současných hodnot obou uvaţovaných variant 

a s ohledem na poţadavky ESL byla vybrána investiční varianta 2. 

Metoda vnitřního výnosového procenta nebyla určena k vzájemnému porovnání investičních 

variant, ale pouze jako informace o výnosnosti investice při dosaţení rovnosti diskontovaných 

peněţních příjmů z investice a kapitálových výdajů, přičemţ obě varianty splnily podmínku 

danou ESL. 

Diskontované doby návratnosti jednotlivých variant splnily podmínku ESL. 

3.7. Ekonomické vyhodnocení investice na základě aktuálních skutečností 

Na základě provedeného hodnocení byla v roce 2009 započata realizace investice. V listopadu 

2009 byl zahájen provoz na nových kompresorech. Uzavření celé investiční akce proběhne 

v roce 2010. 

V průběhu roku 2009 a v prvních měsících provozu nové investice došlo ke změnám oproti 

původním předpokladům, na jejichţ základě bylo zpracováno hodnocení investice před 

započetím investičního projektu. Tyto změny je zapotřebí promítnout zpětně do hodnocení 

investiční akce.  

Pro přehlednost označíme aktuální stav investice jako investiční variantu 3. 
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Hlavní změna vyplývá z výrazné změny kapitálových výdajů. Oproti původně kalkulovaným 

kapitálovým výdajům na investiční variantu 2 došlo k výraznému sníţení kapitálových výdajů 

o cca 34,57 %.  

Konkrétní výše kapitálových výdajů pro investiční variantu 3 je uvedena v tabulce 11, která je 

součástí SZPR. Kapitálové výdaje byly dle skutečnosti rozloţeny do dvou let přičemţ 

kapitálové výdaje spadající do roku 2010 byly diskontovány pomocí WACC. 

Po konzultaci s projektovým vedoucím byla předpokládaná ţivotnost investice pro variantu 3 

stanovena na 7 let dle motohodin kompresorů.  

Výše odpisů v jednotlivých letech byla zpřesněna dle skutečné výše daňových odpisů 

konkrétních majetkových poloţek.  

Pro hodnocení byly pouţity konkrétní vstupní údaje o cenách a spotřebách nákladových 

i výnosových poloţek k určení hodnoty EBITDA.  

V rámci kalkulace provozních nákladů na investici byly upraveny hodnoty některých sloţek 

nákladů. Změny se týkaly především mzdových nákladů. Předpokládané mzdové náklady 

byly sníţeny s ohledem na sníţení počtu pracovníků ve výrobě SV z původních 9 na 5 

zaměstnanců. 

Pro vyčíslení nákladů na elektrickou energii byly pro prvních pět let vyuţity původní hodnoty 

získané odborným odhadem na základě meziročního nárůstu cen elektrické energie. V dalších 

letech předpokládané ţivotnosti bylo počítáno s meziroční inflací ve výši 3%.  

Při stanovení trţeb za prodej vlastních produktů a sluţeb se vycházelo z původních hodnot 

získaných na základě smluv se zákazníky. 

Konkrétní podklady pro vyčíslení hodnoty EBITDA jsou uvedeny v tabulce 12, která je 

součástí SZPR. 

Ze získaných údajů byl proveden propočet peněţních příjmů z investice v jednotlivých letech 

ţivotnosti. Konkrétní propočet peněţních příjmů z investice pro variantu 3 je uveden 

v tabulce 13, která je součástí SZPR.  
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3.7.1. Hodnocení investiční varianty 3 

K hodnocení bylo stejně jako v při předcházejícím hodnocení vyuţito metody čisté současné 

hodnoty, vnitřního výnosového procenta a diskontované doby návratnosti investice.  

Propočet čisté současné hodnoty je uveden v tabulce 14, která je součástí SZPR. Zjištěná čistá 

současná hodnota je kladná tedy projekt má pozitivní přínos k trţní hodnotě firmy 

(NPV3 > 0).  

Vnitřní výnosové procento při dosaţení NPV = 0 odpovídá hodnotě 97,53% VVP výrazně 

převyšuje výnosnost poţadovanou v rámci ESL. Propočet vnitřního výnosového procenta je 

uveden v tabulce 15, která je součástí SZPR. 

Dosaţená diskontovaná doba návratnosti splňuje podmínky stanovené ESL. Konkrétní 

hodnota diskontované doby návratnosti je uvedena v SZPR. 

3.8. Shrnutí výsledků hodnocení 

Hodnocení investičního projektu po jeho realizaci bylo zpracováno s cílem zohlednit 

v propočtech ekonomické efektivnosti investičního projektu změny, které nastaly v průběhu 

projektu, vyhodnotit investiční projekt na základě nových skutečností a porovnat dosaţené 

výsledky s původními předpoklady před realizací investice.  

Investiční varianta 2 představuje investiční projekt vybraný na základě vyhodnocení před  

realizací investice. Investiční varianta 3 představuje tentýţ investiční projekt se zohledněním 

nových skutečností po realizaci projektu.  

Dosaţené výsledky hodnocení obou investičních variant jsou shrnuty v tabulce 16. Úplná 

verze tabulky 16 je součástí SZPR.  

Tab. 16 Výsledky hodnocení varianty 2 a 3 

  NPV  VVP 

Diskontovaná doba 

návratnosti 

Varianta 2 87,98% 48,76% splňuje poţadavky ESL  

Varianta 3 100,00% 97,53% splňuje poţadavky ESL 

Rozdíl v dosaţených výsledcích hodnocení byl z převáţné části způsoben výraznými 

úsporami kapitálových výdajů. Dalšími momenty, které ovlivnily hodnocení byla změna ve 
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způsobu zahrnutí odpisů do propočtů peněţních příjmů z investice a v neposlední řadě úspory 

provozních nákladů.  

Jak je patrné z výsledků hodnocení splňují obě varianty poţadavky ESL na míru návratnosti 

investice a diskontovanou dobu ţivotnosti.  

Čisté současné hodnoty obou investičních variant přispívají k růstu trţní hodnoty firmy. 

Vzájemným porovnání dosaţených hodnot NPV zjistíme, ţe NPV2 < NPV3. NPV2 tvoří cca 

88% z hodnoty NPV3, z čehoţ vyplývá, ţe investiční varianta 3 je pro společnost výhodnější. 

Jinak řečeno výše popsané změny vstupních údajů ovlivnily pozitivně výsledek hodnocení 

a investiční projekt je za těchto podmínek pro společnost ještě výhodnější. 

3.9. Analýza citlivosti 

Na základě provedené analýzy rizika byly definovány hlavní kritické faktory ovlivňující 

předpokládané efekty investice. Riziko investičního projektu je dáno změnou očekávaných 

peněţních příjmů z investice. Konkrétně se jedná o změnu cen ve vztahu k zákazníkům, 

změnu odběrů zákazníků a změnu provozních nákladů zejména změnou cen elektrické 

energie.  

Společnost ESL přistoupila k opatřením k minimalizaci rizik prostřednictvím dlouhodobých 

smluv se stěţejními zákazníky.  

Ve smlouvě je stanoven odběr SV v jednotlivých letech, přičemţ zákazník je povinen odebrat 

minimálně 70% ze smluvního mnoţství. V případě niţšího odběru je ESL oprávněna účtovat 

zákazníkovi penále za podmínek stanovených ve smlouvě.  

Výše cen SV ve vztahu k zákazníkům je dle výše uvedené smlouvy rozdělena na fixní 

a variabilní část: 

 Fixní část ceny je dána pevnou částkou za rok bez ohledu na výši odběru SV.  Výše této 

fixní ceny je jedenkrát ročně aktualizována prostřednictvím ročního indexu cen 

průmyslových výrobců za dobu předchozích 12 měsíců a ročního indexu „průměrné 

měsíční mzdy ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu a vody“ za dobu předchozích 12 

měsíců. 
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 Variabilní část ceny je jedenkrát ročně aktualizována s ohledem na vývoj průměrné roční  

ceny elektřiny. Z hlediska energetické náročnosti výroby SV je zohlednění vývoje ceny 

elektřiny do prodejní ceny stěţejním krokem k minimalizaci rizika spojeného s řešenou 

investicí.  

Pro investiční variantu 3 byla sestavena analýza citlivosti. Analýza citlivosti byla zaměřena 

pouze na změny cen elektrické energie pro výrobu SV. Omezení analýzy citlivosti pouze na 

analýzu tohoto faktoru vyplývá jednak z charakteru výroby a jednak přijatými smluvními 

opatřeními. Sestavit analýzu citlivosti investičního projektu na změnu výše odběru SV 

zákazníky by bylo finančně i technicky náročné a vyţádalo by si odborné kalkulace nákladů 

na jednotlivé výše odběru. Analýza citlivosti na změnu cen ve vztahu k zákazníkům nebyla 

stanovena z důvodu podmínek tvorby cen uvedených ve smlouvách.  

Analýza citlivosti investičního projektu resp. citlivosti NPV, VVP a doby návratnosti 

investičního projektu na procentuelní změny cen  elektrické energie je zachycena v tabulce 17 

a graficky na obrázku 2, které jsou součástí SZPR.  

Dle zjištěných výsledků analýzy můţeme konstatovat, ţe NPV, VVP a diskontovaná doba 

návratnosti nejsou výrazně citlivé na změny cen elektrické energie. Vyčíslení bodu  

vyrovnání, tedy bodu od kterého se investiční projekt stává nevýhodný je uvedeno v SZPR. I 

u této analýzy je třeba si, ale  uvědomit závislost mezi cenou elektrické energie pro výrobu 

SV a cenou SV ve vztahu zákazníkům s ohledem na roční aktualizaci cen dle vývoje 

průměrné roční ceny elektřiny. Tato skutečnost ovlivňuje dosaţené výsledky hodnocení.  
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Závěr 

Diplomová práce byla věnována ekonomickému hodnocení investic. Cílem diplomové práce 

bylo provést, na základě aktuálních informací, ekonomické vyhodnocení a analýzu rizika 

investice do zařízení na výrobu stlačeného vzduchu ve společnosti ČEZ Energetické 

sluţby, s. r. o.  

Splnění tohoto obecného cíle vyţadovalo seznámení se s celou problematiku obchodu se 

stlačeným vzduchem v dané lokalitě a pochopení důvodů, které vedly k  iniciování tohoto 

investičního projektu. Výstup z tohoto šetření je předmětem kapitol 3.2. a 3.3. 

Dalším krokem k dosaţení cíle bylo provedení analýzy původního hodnocení provedeného 

společností ČEZ Energetické sluţby, s. r. o. Tato analýza obnášela nalezení a pochopení 

souvislostí, vazeb a pouţitých postupů a úvah při hodnocení projektu. Provedené hodnocení 

pomocí čisté současné hodnoty bylo doplněno o hodnocení metodou vnitřního výnosového 

procenta a diskontované dobu návratnosti, které byly pro hodnocení investičního projektu 

v rámci diplomové práce zvoleny.  

Samotné hodnocení realizovaného investičního projektu bylo provedeno dle aktuálních 

informací známých k termínu zpracování diplomové práce. Na základě těchto dat byla 

zjištěna předpokládaná výše EBITDA, jako základ pro hodnocení. Pro výpočet peněţních 

příjmů z investic byly pouţity skutečné výše daňových odpisů v jednotlivých létech.  

Na základě provedeného hodnocení investičního projektu pomocí metod čisté současné 

hodnoty, vnitřního výnosového procenta a diskontované doby návratnosti bylo zjištěno, ţe 

hodnocený investiční projekt přispívá ke zvyšování trţní hodnoty firmy a splňuje poţadované 

předpoklady výnosnosti a doby návratnosti stanovené společností ČEZ Energetické 

sluţby, s. r. o.  

Vzájemným porovnáním původně dosaţených výsledků hodnocení a výsledků hodnocení na 

základě aktuálních informací bylo prokázáno ţe změny vstupních údajů pozitivně ovlivňují 

přírůstek trţní hodnoty firmy. 

V poslední kapitole diplomové práce je zpracovaná analýza rizika souvisejícího 

s realizovaným projektem a popsány způsoby pro jeho eliminaci. Zpracovaná analýza 
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citlivosti prověřuje vliv změny ceny hlavního vstupu tedy elektrické energie na hodnoty 

výstupů hodnocení. 
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SEZNAM ZKRATEK:  
 ESL = ČEZ Energetické sluţby, s.r.o.  

 NPV = čistá současná hodnota (Net Present Value), 

 VVP = vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return) 

 SV – stlačený vzduch 

 LINDE (kyslíkárna) = LINDE-VÍTKOVICE, a. s.  

 SZPR = samostatná zpráva 

 CF = cash flow, peněţní tok 

 EBITDA = zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace (Earnings before 

Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)  

 EBIT = zisk před úroky a zdaněním (Earnings Before Interest and Taxes)  
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Příloha 1 

Dceřiné společnosti na území ČR patřící do skupiny ČEZ: 

 ČEZ Distribuce, a. s. – distribuce elektrické energie, 

 ČEZ Distribuční sluţby, s.r.o.-  provoz a údrţba rozvodných sítí, 

 ČEZ Distribuční zařízení, a. s. – řeší centralizaci majetků, které jsou fakticky vyuţívány 

pro distribuci elektrické energie, ale dosud se nacházejí v různých společnostech 

Skupiny ČEZ.  

 ČEZ Energetické produkty, s.r.o. - zabezpečuje spolehlivou a ekonomicky efektivní 

obsluhu zařízení předního a zadního palivového cyklu klasických elektráren. 

 ČEZ Energetické sluţby, s.r.o. byla zaloţena pro komplexní zajištění sluţeb v oblasti 

provozování energetických hospodářství. 

 ČEZ ICT Services, a. s. – zajišťuje komplexní ICT sluţeby po celé ČR. 

 ČEZ Logistika, s.r.o. – zajišťuje nákup a prodej materiálu pro distribuční sítě do 

samostatné dceřiné obchodní společnosti. 

 ČEZ Měření, s.r.o. -  . – elektroměrové činnosti  

 ČEZ Obnovitelné zdroje, s. r. o. - výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů 

energie, 

 ČEZ Prodej, s.r.o. - prodej elektrické energie koncovým zákazníkům, 

 ČEZ Správa majetku, s. r. o. – zajišťuje sluţby v  oblastech - dopravní sluţby, správa 

nemovitostí a podpůrné sluţby. 

 ČEZ Zákaznické sluţby, s.r.o. - zajišťují obsluhu malých zákazníků, provoz 

zákaznických center, sluţby jednotného telefonického centra Skupiny ČEZ.  

 ČEZ Teplárenská, a. s. výrábí, dodává a prodává teplo koncovým zákazníkům ve všech 

lokalitách, ve kterých Skupina ČEZ vlastní a provozuje vhodné zdroje. 

 Lomy Mořina, spol. s.r.o., se zabývá hornickou činností - těţbou a úpravou vápence. 

Severočeské doly a.s. - se zabývá hornickou činností  

 Společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. a ŠKODA PRAHA a.s. jsou vedoucími 

subjekty na českém energetickém trhu v oboru výstavby, rekonstrukce a modernizace 

energetických celků. 

 Ústav jaderného výzkumu Řeţ a.s. - výzkum v oboru jaderné fyziky, radiochemie 

a jaderné energetiky. 
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Příloha 2 

Organizační schéma společnosti ČEZ Energetické služby, a. s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


