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ÚVOD

Investice  a  s nimi  související  investiční  rozhodování  a  plánování  jsou 

nezbytnou  součástí  managementu každé  společnosti,  která  chce  být  úspěšná  a 

konkurenceschopná na současných globálních trzích. Investice jsou hnacím motorem pro 

kvalitní,  rychlou a bezpečnou výrobu. Dokáží  i  přes velké kapitálové výdaje postupem 

času ušetřit vysoké peněžní prostředky a kapitálový výdaj tímto vrátit. Pro společnost je 

velmi  důležité  správně  rozhodnout  jakou  investici  zvolit.  Špatné  investiční  rozhodnutí 

může ohrozit plynulý chod i existenci podniku, proto je rozhodovací a plánovací fáze tou 

nejdůležitější v celém procesu přijetí investice.

Tato  diplomová  práce  se  zabývá  analýzou  investičního  projektu  zařazení  nové 

regulační  řady  s  expanzní  turbínou  do  regulační  stanice  plynu  a  hodnocením  jeho 

efektivnosti. Tato investice přinese společnosti v budoucnu úsporu v nákladech na energii. 

Turbína, která bude součástí nové regulační řady je schopna díky tlakovému spádu plynu 

vyrobit až 18 kWh elektrické energie. Tuto získanou energii společnost ŽDB GROUP a.s. 

tudíž  nemusí  nakupovat  od  dodavatele,  kterým je  společnost  ČEZ,  a.s.  a  tím vznikají 

úspory na nákladech.

Hodnocení  efektivnosti  investice  je  prováděno  na  prvních  deset  let  životnosti 

expanzní plynové turbíny. Jsou použity standardní metody analýzy efektivnosti jako jsou 

doba návratnosti, čistá současná hodnota, index ziskovosti a vnitřní výnosové procento.

Diplomová práce se problému věnuje komplexně, proto je v první části teoreticky 

popsáno,  co  jsou  investice,  co  znamenají  pro  podnik  a  jak  se  dělí.  Dále  vysvětluje 

fungování  procesu  investičního  rozhodování  a  plánování,  investiční  přípravu,  což  je 

nejdůležitější část investičního projektu rozhodující o osudu investice a nakonec realizaci 

projektu. Na několika stranách je popsáno i financování projektu, ale jelikož se firma ŽDB 

GROUP a.s. rozhodla financovat investici z vlastních zdrojů, nezabývám se v práci příliš 

úvěry  a  jejich  úrokovými  sazbami  a  celkově cizímu kapitálu.  Do analýzy investičního 

projektu  je  kromě  metod  uvedených  v předchozím  odstavci  zahrnuta  také  rizikovost 

projektu.

Většina teorie, která je popsána v této diplomové práci, je v praktické části použita 

na zhodnocení investičního projektu. Nechybí představení společností ŽDB GROUP a.s., 

její historie a současnost. Dále je včetně tabulek a obrázku popsán současný stav regulační 

plynové  stanice  a  stav  po  umístění  nové  regulační  řady,  jejíž  součástí  bude  nová 
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expanzní  plynová  turbína.  Tuto  investiční  akci  zaštiťuje  jako  dodavatel  společnost 

GASCONTROL, společnost s.r.o., která má bohaté zkušenosti s podobnými projekty. Poté 

přichází  na řadu číselné  a  peněžní  vyjádření  efektivnosti  investičního  projektu  pomocí 

metod uvedených v teoretické části diplomové práce. Nakonec je zohledněno i riziko, které 

může ohrozit investiční projekt a jsou popsány možnosti,  jak se vzniklé rizikové situaci 

vyhnout. 

Díky těmto výpočtům jednotlivých ukazatelů je možné říci, zda je investiční projekt 

pro  podnik  výhodný,  zvyšuje  hodnotu  podniku  a  zda  má  podnik  zrealizovat  danou 

investici. 
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1. TEORETICKÁ ČÁST

V této  části  diplomové  práce  jsou  uvedeny  teoretické  specifika  investic, 

investičního rozhodování a dlouhodobého financování, investičních projektů a hodnocení 

efektivnosti investičních projektů. 

Tyto teoretické informace jsou velmi důležité pro praktickou část diplomové práce, 

ve  které  budu  podle  nich  vypracovávat  analýzu,  propočítávat  efektivnost  investičního 

projektu a na konci doporučím, zda je tato investice výhodná, v jakém časovém horizontu 

se investiční výdaj vrátí a začne přinášet výnos a podle toho určím, zda se má investiční 

záměr vůbec zrealizovat.  

1.1 Investice

Investice charakterizujeme jako ekonomickou činnost,  při  níž  se  subjekt  vzdává 

současné  spotřeby  s cílem  zvýšení  produkce  statků  v budoucnosti.  Obdobná  je  i 

charakteristika, kdy jsou investice chápany jako obětování dnešní, jisté hodnoty za účelem 

získání  budoucí,  zpravidla  méně  jisté  hodnoty.  Jednodušeji  jsou  investice  jednorázově 

vynaložené peněžní  prostředky,  které  budou přinášet  užitek  průběžně během životnosti 

investice.1

Investice v době svého pořízení představuje peněžní výdaje, do nákladů podniku 

vchází formou odpisů až v průběhu svého využívání. V té době by také měla začít přinášet 

výnosy, ty by měly pokrýt jak prvotní investiční výdaj, tak přinášet výnosy. Nesprávně 

vybraná a zrealizovaná investice, která nemá dobře spočítanou efektivnost a návratnost, 

může vážně ohrozit chod podniku. Vážnost ohrožení je přímo úměrná velikosti investice a 

také  způsobu financování.  Ovšem bez investic  se  podnik neobejde,  proto  je  nutné  vše 

důkladně před samotnou realizací připravit.2 

1 VALACH, J. a kol. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. vydání. Praha: Ekopress, 2006. 16. 
s. ISBN 80-86929-01-9.
2 SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 4.aktualizované a rozšířené vydání. Praha: GRADA
Publishing, 2007. 464 s. ISBN: 978-80-247-1992-4.
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1.1.1 Klasifikace investic

Investice dělíme dle makroekonomického hlediska na:3

 Hrubé investice – představují přírůstek investičních statků za dané období. Zahrnují 

přírůstek hmotného a nehmotného investičního majetku a přírůstek zásob.

Dále můžeme hrubé investice dělit do tří skupin:

 Hmotné investice –  jedná se o pořízení  nových budov,  pozemků, 

zařízení, strojů s pořizovací cenou větší než 40.000,- Kč a s dobou 

použitelnosti delší než jeden rok.

 Nehmotné investice – zde můžeme zařadit nákup licencí, povolení, 

softwaru, tentokrát s pořizovací cenou vyšší než 60.000,- Kč.

 Finanční  investice –  zahrnují  cenné  papíry  a  vklady  do  firem 

majetkového  charakteru  (nákup  podílu  ve  firmě  za  účelem zisku 

dividend),  nemovitosti  kupované  za  účelem  obchodování  či 

pronájmu,  cenné  papíry  úvěrového  charakteru,  krátkodobé  a 

dlouhodobé půjčky. 

 Čisté investice – jsou hrubé investice snížené o znehodnocení kapitálu (zejména 

odpisy).  Nebývají  často uváděné,  jelikož  je  obtížné  určit  znehodnocení  kapitálu 

pomocí odpisů. Obvykle tvoří podstatně méně než jednu polovinu hrubých investic.

 Obnovovací  investice –  představují  tu  část  hrubých  investic,  která  připadá  na 

obnovu opotřebených investičních statků. Teoreticky by se měly rovnat odpisům. 

V praxi  obvykle  odpisy neumožní  plnou obnovu investičních  statků,  protože  se 

provádějí  z historických pořizovacích  cen,  neberou v potaz  inflaci,  a tím pádem 

nemohou zajistit obnovu investic.

3 VALACH, J. a kol. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. vydání. Praha: Ekopress, 2006. 
17.-21. s. ISBN 80-86929-01-9.
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1.1.2 Pořízení dlouhodobého majetku
Podnik může získat dlouhodobý majetek několika způsoby:4

 Koupí – jednorázový výdaj k určitému okamžiku. Takto se pořizují většinou stroje, 

zařízení, nemovitosti, cenné papíry.

 Investiční výstavbou – ve vlastní režii nebo dodavatelským způsobem.

 Nabytím práv k výsledkům duševní činnosti

 Finanční leasing – nabytím na základě smlouvy o koupi najaté věci.

 Vkladem dlouhodobého majetku – od jiné osoby.

 Darováním.

1.2 Investiční rozhodování a investiční projekty

Každý podnikatelský subjekt se musí rozhodovat,  kterou investici  pořídí dříve a 

kterou odsune na úkor uskutečněné. Každou investici je potřeba zajistit také finančně. Tyto 

činnosti prováděné současně se nazývají investiční rozhodování. 

1.2.1 Investiční rozhodování

Investiční  činnost  je  v mnoha  aspektech  rozdílná  od  běžné  provozní  činnosti  a 

jejího financování. Proto u ní musíme zohledňovat určité charakteristické faktory:5

 Dlouhodobý časový horizont – ovlivňuje ekonomickou jednotku několik let, a to 

nejen z pohledu výnosnosti, ale hlavně z hlediska likvidity.

 Větší  možnost  rizika –  je  spojena  s dlouhodobým  charakterem.  Mohou  se 

vyskytnout  významné  odchylky  jak  v uvažovaných  příjmech,  tak  výdajích 

spojených s investicí a tím pádem změny v očekávané výnosnosti.

 Kapitálová  náročnost -   investiční  projekty  jsou  typické  značnou  kapitálovou 

náročností.

 Náročnost  na  koordinaci –  tento  druh  projektů  je  náročný  z hlediska  sladění 

jednotlivých činností i koordinace všech zainteresovaných stran

4 SCHEJBALOVA, B.; KOUDELA,V. Ekonomická efektivnost investic. 1. vydání. Ostrava: VŠB – 
Technická univerzita Ostrava, 2000. 14. s. ISBN 80-7078-825-9.
5 TETŘEVOVA, L. Financování projektů. 1. vydání. Praha: Professional Publishing, 2006. 47. s. ISBN 80-
86946-09-6.
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 Externí  dopady –  řada  investičních  projektů  se  dotkne  nejen  podniku,  který 

investici realizuje, ale i okolí. Jedná se především o životní prostředí, infrastrukturu 

a ostatní podniky na trhu případně v regionu.

Mimořádně  důležitou  úlohu v kapitálovém plánování  a  investičním rozhodování 

hrají  riziko a  čas. Jedná se totiž o finančně náročné operace s horizontem rozhodování 

delším než 1 rok, průměrně 5 až 10 let. Investicemi se velmi výrazně ovlivňují výsledky 

hospodaření  a  tržní  hodnota  firmy.  Podstatou  při  rozhodování  o  investici  je  porovnání 

vstupů (výdajů) a výstupů (výnosů). Při porovnávání je potřeba vzít v úvahu tři klíčové 

faktory, a to:

 Výnosnost – efektivnost, vztah mezi výstupy a vstupy projektu.

 Riziko – nebezpečí,  že nebude dosaženo očekávaných efektů,  nebo že se špatně 

určí.

 Likviditu  – dobu splacení,  schopnost  přeměny investice  na disponibilní  finanční 

prostředky, a to rychle, bez ztráty a s minimálními transakčními náklady.

Tato  tři  kritéria  spolu úzce  souvisí  a  vzájemně se ovlivňují,  tvoří  tzv.  magický 

investiční trojúhelník. Tento trojúhelník ukazuje, že pro naplnění jednoho vrcholu je nutné 

se vzdát naplnění vrcholů ostatních.  Společnost je vždy nucena volit mezi těmito třemi 

vrcholy  a  nemůže  v reálné  situaci  dosáhnout  stoprocentního  naplnění  všech  veličin. 

Nedosáhne  nulového  rizika  u  maximálně  výnosného  projektu  a  při  nejvyšší  možné 

likviditě. Tuto skutečnost ukazuje magický investiční trojúhelník:

Obrázek 1.1 Magický investiční trojúhelník: 6

6 MAČE, M. Finanční analýza investičních projektů. 1. vydání. Praha: GRADA Publishing, 2006. 10. s. 
ISBN 80-247-1557-0.
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1.2.2 Investiční strategie

Pojem strategie znamená soubor postupů, jak dosáhnout požadovaných cílů. Stejně 

to platí i u investiční strategie. Chceme-li  respektovat základní cíle a dílčí finanční cíle 

podniku,  znamená  to  posuzovat  investiční  příležitost  dle  faktorů  –  rizika,  likvidity  a 

výnosnosti.  Toto  ukazuje  obrázek  1.1.  Ideální  investice  jsou  ty  s malým  rizikem, 

maximální   výnosností  a  vysokou  likviditou.  Takovéto  projekty  se  ovšem  objevují 

zřídkakdy, proto se musí investor rozhodnout, který z faktorů bude nejvíce upřednostňovat. 

Dle toho,  který  z faktorů preferujeme,  rozeznáváme pět  různých typů  investiční 

strategie:7

1) Strategie  maximalizace  ročních  výnosů –  investor  dává  přednost  vysokému 

ročnímu výnosu a nehledí na zvyšování ceny investice. Tato strategie se využívá 

při  nízké  inflaci,  kdy  nejsou  roční  výnosy  znehodnocovány  a  investice  si  drží 

přibližně svou reálnou hodnotu.

2) Strategie růstu ceny investice – v tomto případě investor dává přednost zvyšování 

hodnoty investice a nehledí na roční výnosy. Tato strategie je vhodná převážně na 

trzích s vysokou inflací, kdy znehodnocuje roční výnosy. Naopak budoucí hodnota 

se i díky inflaci zvyšuje.

3) Agresivní strategie investic – investor preferuje vysoké riziko. Toto vysoké riziko 

je kompenzováno možným vysokým výnosem. 

4) Konzervativní strategie investic – tato strategie počítá s nízkým rizikem, kterého je 

dosáhnuto širokým portfoliem investic. Nízko rizikové investice ovšem nepřinášejí 

tak vysoký výnos. O výběru mezi agresivní a konzervativní strategií u investora 

rozhoduje především jeho averze či náklonnost k riziku.

5) Strategie  maximální  likvidity –  takovéto  investice  jsou  velice  snadno  a  rychle 

převoditelné  na peněžní  prostředky.  Tato  výhoda je  ovšem opět  kompenzována 

nižším výnosem. Takováto investiční strategie se používá u podniků, které mají 

problémy se zabezpečováním své likvidity. 

1.2.3 Investiční projekty

Investiční  projekty  jsou  souhrnem  ekonomických,  technických,  sociálních  a 

právních znalostí a informací, které slouží k uskutečnění, financování a v neposlední řadě 

7 VALACH, J. a kol. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. vydání. Praha: Ekopress, 2006. 
35.-36. s. ISBN 80-86929-01-9.
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provozování takovéto investice. Pokud se firma rozhodne investovat má většinou na výběr 

z několika  možností,  které  se  zpravidla  velice  liší  v technologických  a  technických 

aspektech. Avšak nejdůležitější na investičním projektu jsou finanční veličiny jako jsou 

náklady a výnosy investice. 

Investice  a  investiční  projekty  jde  členit  z hlediska  vztahu  k objemu původního 

majetku,  cíle,  vzájemného  vztahu,  statistické  závislosti  očekávaných  výnosů  či  typu 

peněžních toků:8

 Z hlediska vztahu k objemu původního majetku:

 Projekty  obnovovací –  spočívají  v náhradě  či  obnově  stávajícího 

majetku.

 Projekty  rozvojové –  které  rozšiřují  stávající  úrovně podnikového 

majetku  především z hlediska  kvantitativního,  ale  i  kvalitativního, 

jedná  se  například  o  zavedení  nové  technologie  či  rozšíření 

výrobních kapacit.

 Z hlediska cíle projektu:

 Náhrada zařízení.

 Snížení nákladů v důsledku výměny zařízení.

 Rozšíření trhu a expanze dosavadního výrobku.

 Vývoj, výroba a prodej nového výrobku a expanzi výrobku na nové 

trhy.

 Nařízené, výnosy nepřinášející projekty (bezpečnost práce, ochrana 

životního prostředí).

 Ostatní investiční projekty.

 Z hlediska typu peněžních toků z investice:

 Projekty  s klasickým  peněžním tokem –  po  realizaci  kapitálového 

výdaje následuje jednosměrný tok peněžních příjmů, dochází tedy 

pouze jednou ke změně ze záporného na kladný tok.

 Projekty s nekonvenčním peněžním tokem – dochází k dvěma či více 

změnám v charakteru peněžního toku.

8 TETŘEVOVA, L. Financování projektů. 1. vydání. Praha: Professional Publishing, 2006. 48.-50. s. ISBN 
80-86946-09-6.
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1.3 Příprava a realizace investičního projektu

Jednou z nejdůležitějších fází celého investičního procesu je právě příprava 

investičního projektu. Dosažení kvalitní, správné a včasné přípravy je velmi obtížné a 

náročné jak na čas tak na informace a znalosti. 

Přípravu a realizaci investičního projektu lze chápat jako řadu několik po sobě 

jdoucích fázi:9

 předinvestiční,

 investiční,

 provozní.

Všechny tyto fáze jsou velmi důležité z hlediska úspěšnosti projektu. Jak jsem ale 

již  uvedl  dříve,  zvýšenou  pozornost  bychom  měli  věnovat  fázi  předinvestiční,  jelikož 

úspěch  projektu  závisí  na  informacích  a  poznatcích  marketingové,  technicko-

technologické,  finanční  a  ekonomické  povahy,  které  jsme  získali  v rámci  zpracování 

feasibility  study10 projektu,  a  na  interpretaci  informací  a  výsledků z této  studie.  Pokud 

uděláme chybu v předinvestiční fázi, investiční projekt nebude dobře zpracován, hrozí, že 

všechny fáze budou tímto značně poznamenány a projekt nemusí přinést očekávaný výnos, 

případně může zapříčinit ztrátu prostředků, které jsme do projektu investovali.

1.3.1 Předinvestiční fáze

Tato etapa investičního projektu je ze všech tří tou nejdůležitější. Celý projekt je na 

ní postaven a případné chyby jsou pak těžko odstranitelné a mohou ohrozit nejen samotný 

projekt,  ale  i  jiné  aktivity  organizace.  U  velkých  a  finančně  náročných  investičních 

projektů může špatná předinvestiční fáze ohrozit i existenci podniku.

Předinvestiční fáze se většinou děli na tři části:11

1) Identifikace podnikatelských příležitostí – podstatou této fáze je nalezení skulinky 

na  zahraničním  a  domácím  trhu,  získání  konkurenční  výhody,  vývoj  nových 

výrobků, sledování poptávky na trhu a vyhodnocování exportních možností.  Dle 
9 FOTR, J. Podnikatelský plán a investiční rozhodování. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada 
Publishing, 2001. 12. s. ISBN 80-7169-812-1.
10 Technicko ekonomická studie
11 FOTR, J. Podnikatelský plán a investiční rozhodování. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada 
Publishing, 2001. 13.-16. s. ISBN 80-7169-812-1.
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vybrané  strategie  jsou  vybrány  takové  příležitosti,  které  svou  rizikovostí, 

výnosností  a  likviditou  nejlépe  odpovídají  požadavkům investora.  Poté,  co jsou 

vybrány  určité  investice  splňující  individuální  podmínky,  jsou  tyto  investice 

vyhodnoceny  pomocí  studie.  Tato  studie  převede  investiční  možnosti  do 

porovnatelné formy, z které je dále možné vybrat nejlépe vyhovující alternativu.

2) Předběžné technicko-ekonomické studie – zpracování technicko-ekonomické studie 

je velmi časově i finančně nákladný úkol, a proto je  zvláště u rozsáhlých projektů 

nutný mezistupeň mezi obecnými studiemi podnikatelských příležitostí a detailními 

technicko-ekonomickými studiemi. Cílem této studie je posouzení variant projektu, 

závažnost  určitých  aspektů,  atraktivnosti  pro  investora  a  stability  investice.  Od 

technicko-ekonomické  studie  se  liší  také  hloubkou  a  propracovanosti  analýz  a 

jejich přesností.

3) Technicko-ekonomická studie – tato studie by měla poskytnout všechny finanční, 

ekonomické,  technické  a  obchodní  informace pro investiční  rozhodnutí.  Pracuje 

s variantními  řešeními  z předběžné  technicko-ekonomické  studie.  Výsledkem  je 

potom koncepce projektu včetně cílů a základních charakteristik. 

1.3.2 Investiční fáze

Zahrnuje velké množství činností, které jsou spojeny s vlastní realizací investičního 

projektu. Cílem této fáze je zajistit právní, finanční a organizační základnu pro investiční 

projekt, zpracování projektové dokumentace, zisk technologie, výběr dodavatele, získání 

pozemků, budov a staveb, zabezpečení zásob, personální zajištění a zkušební provoz.

Investiční  fáze  je  postavena  na  technicko-ekonomické  studii  a  na  vytvořeném 

plánu,  který  řídí  všechny  činnosti  díky  časovému  harmonogramu.  Důležitá  je  pečlivá 

kontrola časového plánu. Odchylky od plánu znamenají nemalé finanční náklady navíc a 

případné zpoždění může ohrozit celou investiční činnost firmy.  

Závěrem lze jen zdůraznit, že v investiční fázi realizace investičního projektu, na 

rozdíl od předinvestiční, je kritickým faktorem čas.

1.3.3 Provozní fáze

Tuto fázi je třeba posuzovat ze dvou hledisek:12

12 FOTR, J. Podnikatelský plán a investiční rozhodování. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada 
Publishing, 2001. 17.-18. s. ISBN 80-7169-812-1.
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1) Krátkodobý  pohled –  uvedení  projektu  do  provozu.  Zde  se  mohou  vyskytnou 

problémy  s technologií  nebo  pracovníky  a  jejich  nedostatečnou  kvalifikací  pro 

obsluhu nového zařízení.  Tyto problémy jsou krátkodobého charakteru,  většinou 

provází velkou část nových projektů a jsou většinou snadně vyřešitelné.

2) Dlouhodobý pohled – hodnocení celého investičního projektu. Zejména zaměření 

se na výnosy a náklady plynoucí z investičního projektu. I zde je nutno uvést, že 

úspěch či nezdar investičního projektu je ve velké míře zakořeněn v jeho přípravě. 

Pozdější korekce a nápravy mohou být finančně velmi nákladné.

1.4 Zdroje financování investičních projektů

Finanční rozhodování je proces, ve kterém se podnikatelský subjekt rozhoduje, jak 

získá  a  následně  využije  finanční  prostředky,  aby  dosáhl  podnikatelských  cílů.  Toto 

rozhodování dělíme na dlouhodobé a krátkodobé finanční rozhodování.  V dlouhodobém 

finančním  rozhodování  řešíme  celkovou  výši  dlouhodobého  kapitálu  jak  vlastního  tak 

cizího,  rozdělení  zisku  a  využití  finančního  kapitálu.  V krátkodobém  rozhodování  je 

objektem  zájmu  krátkodobý  kapitál,  oběžný  majetek  a  jejich  struktura.  Jedná  se  o 

rozhodování každodenního charakteru.

Při rozhodování o financování investice musíme použit takové metody, které nám 

objasní,  jak získat  dostatek finančních prostředků na uskutečnění  investiční  činnosti  ve 

správný čas a s minimálními náklady. Musíme zajistit to, aby získání finančních prostředků 

nenarušilo  běžné  procesy,  které  v podniku probíhají.  Nesmí  ovlivnit  naše  dodavatele  a 

odběratele na trhu a tím pádem i plynulost výroby a odbytu. Narušení plynulého chodu 

společnosti  hrozí  především u finančně velmi  náročných projektů,  kde je vysoký podíl 

cizích zdrojů.

Pod  pojmem  finanční  zdroje  tedy  rozumíme  zdroje,  které  podnik  používá 

k financování  obnovy  a  rozšíření  svého  majetku.  Finanční  zdroje  můžeme  rozdělit 

z několika hledisek:13

 Hledisko vlastnictví:

 vlastní finanční zdroje,

13 TETŘEVOVA, L. Financování projektů. 1. vydání. Praha: Professional Publishing, 2006. 14. s. ISBN 80-
86946-09-6.
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 cizí finanční zdroje.

 Hledisko subjektu tvorby finančního zdroje:

 interní finanční zdroje,

 externí finanční zdroje.

 Hledisko času – doby splatnosti:

 krátkodobé finanční zdroje,

 dlouhodobé finanční zdroje.

Dále se zaměříme blíže na interní a externí zdroje financování, které jsou nejčastěji 

používány při finančním peněžním zajištění realizace investičních projektů.  U interních 

zdrojů,  což  jsou  ty,  které  podnik  vytvořil  vlastní  činností,  budeme  pracovat  s  

nerozděleným ziskem a odpisy. Externí zdroje, které byly vytvořeny mimo podnik, jsou 

bankovní úvěry, podnikové dluhopisy, finanční leasing, dotace, vklady vlastníků, kmenové 

a prioritní akcie.

1.4.1 Interní zdroje financování

Vznikají  pouze vnitřní  činností  podniku.  U většiny firem celého světa  jsou tyto 

interní zdroje také zdroji hlavními. Ovšem takovéto zdroje produkují jen existující firmy, 

nově  založeným  firmám  nezbývá  než  použít  zdroje  externí.  Financování  pomocí 

nerozděleného zisku se nazývá samofinancování. Při pohledu na interní zdroje financování 

se zaměříme na nerozdělený zisk a odpisy.

Nerozdělený zisk  je interním,  vlastním zdrojem financování  investic.  Abychom 

pochopili, jak v akciové společnosti vznikne nerozdělený zisk použiji schéma:14

- Zisk běžného roku před zdaněním

- Daň ze zisku

- Příděl rezervnímu fondu ze zisku

- Příděly jiným fondům ze zisku podle stanov a.s. (např. fond sociální)

- Úhrady tantiém (odměny členům představenstva a dozorčí rady)

- Výplata dividend či podílů na zisku
14 VALACH, J. a kol. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. vydání. Praha: Ekopress, 2006. 
326. s. ISBN 80-86929-01-9.
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-     Ostatní použití zisku (např. zvýšení základního kapitálu, úhrada ztrát z     minulých let)  

=    Nerozdělený zisk běžného roku 

+    Nerozdělený zisk z minulých let (počátkem roku)                                                               

=    Nerozdělený zisk koncem roku

Mezi výhody používání nerozděleného zisku zcela jistě patří:

 nízké finanční riziko (vzniku finanční tísně, neschopnosti splácet úvěr)

 nezvyšující se počet vlastníků (akcionářů), věřitelů

 neexistují finanční náklady úroku z úvěru.

Naopak mezi nevýhody řadíme:

 použití zisku je na úkor výplat dividend,

 nelze použit daňový štít15,

 nestabilita zisku.

Odpisy  vyjadřují  postupné  opotřebení  investičního  majetku  převedené  do 

peněžního vyjádření. V podniku se dlouhodobý majetek používá řadu let, a proto jej účetní 

jednotka nemůže zahrnout do nákladu hned po nákupu nebo výstavbě. Cena takovéhoto 

majetku se do nákladů dostává postupně během jednotlivých let životnosti majetku právě 

díky odpisům. 

Součet všech odpisů od pořízení do okamžiku kontroly se nazývá oprávky. Pokud 

potřebujeme zjistit  zůstatkovou cenu majetku k určitému okamžiku,  stačí  od pořizovací 

ceny odečíst oprávky.

Odpisy  představují  peněžní  vyjádření  postupného  opotřebení  dlouhodobého 

(investičního) majetku podniku za určitě období. V reprodukčním procesu plní odpisy dvě 

funkce:16

1) Představují důležitou nákladovou položku, jsou složkou provozních nákladů, tím 

pádem ovlivňují hospodářský výsledek podniku, základ daně ze zisku a tím pádem 

celou rentabilitu podnikání.

15 Úroky z cizího kapitálu jsou součástí nákladů a tím pádem snižují zisk, ze kterého se platí daň. Tyto úroky 
snižují daňové zatížení.
16 TETŘEVOVA, L. Financování projektů. 1. vydání. Praha: Professional Publishing, 2006. 97. s. ISBN 80-
86946-09-6.
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2) Jsou  interním,  vlastním  a  dlouhodobým  zdrojem  financování.  Podnik  je  může 

využit k obnově a rozvoji investičního majetku nebo s nimi může pokrýt potřebu 

finančních  prostředků  k zvýšené  spotřebě  oběžného  majetku.  Nejsou  účelově 

určeny, podnik může dle vlastního uvážení rozhodnout, na co je využije.

Odpisy jsou považovány za nejvýznamnější interní zdroj financování, po odpisech je 

potom na druhé pozici nerozdělený zisk. 

Odpisy dělíme na účetní odpisy a daňové odpisy:

 Účetní odpisy si účetní jednotka volí sama, dle skutečného opotřebení majetku a 

dle odpisových plánů. Tím pádem tyto odpisy přímo vypovídají o stavu majetku a o 

jeho  míře  využívání  v podniku.  Účetní  odpisy  jsou  plně  v kompetenci  účetní 

jednotky a není stanovena žádná délka odpisu či  sazba.  Účetní odpisy ovlivňují 

konečný hospodářský výsledek. 

 Daňové odpisy a jejich výši určuje zákon o dani z příjmu. Neuplatňují se u účetního 

hospodářského výsledku, ale započítávají se při určování základu daně z příjmu. 

Jejich výše je legislativně určena stejně tak doba odepisování. Odpisy mohou být 

zrychlené a rovnoměrné, mezi nimiž si podnik může na začátku odpisování zvolit. 

Zvolenou variantu ovšem už v průběhu životnosti majetku nemůže měnit.

Dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek musí být zařazen do správné odpisové skupiny a 

podle ní odepisován určitý daný počet let, jak ukazuje tabulka 1.1:

Tabulka 1.1
Zdroj: Autor dle zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
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Odpisová skupina Doba odpisování
1 3 roky
2 5 let
3 10 let
4 20 let
5 30 let
6 50 let



V případě expanzní plynové turbíny se jedná o 3. odpisovou skupinu (3-15)17 tedy 

doba  odpisování  je  10  let.  Po  zařazení  do  správné  odpisové  skupiny  se  musí  účetní 

jednotka  rozhodnout  zda  bude  majetek  odepisovat  rovnoměrným  odpisováním  nebo 

zrychlenými odpisy.

Rovnoměrné  odpisy –  používá  se  procentní  odpisová  sazba  (tabulka  1.2)  dle 

odpisové skupiny, do které dlouhodobý majetek spadá.

Tabulka 1.2

Odpisová skupina
Odpisová sazba v 

prvním roce 
odpisování

Odpisová sazba v 
dalších letech 

odpisování

Odpisová sazba pro 
zvýšenou vstupní 

cenu
1 20 40 33,3
2 11 22,25 20
3 5,5 10,5 10
4 2,15 5,15 5,0
5 1,4 3,4 3,4
6 1,02 2,02 2

Zdroj: Autor dle zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Výpočet je potom zřejmý. Použijeme procentní sazby z tabulky 1.2 a dosadíme do 

vzorce:

100
OSVCO 

 Vzorec (1.1)

kdy: O = roční odpis

VC = vstupní cena majetku

OS = odpisová sazba

17 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Příloha č. 1. Třídění hmotného majetku do odpisových skupin. 
Odpisová skupina 3
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Zrychlené odpisy – jsou dány koeficienty zvlášť pro první rok odpisování a zvlášť 

pro další roky. 

Tabulka 1.3

Odpisová skupina
Koeficient pro zrychlené odpisování

V prvním roce 

odpisování

V dalších letech 

odpisování

Pro zvýšenou 

zůstatkovou cenu
1 3 4 3
2 5 6 5
3 10 11 10
4 20 21 20
5 30 31 30
6 50 51 50

Zdroj: Autor dle zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

V tabulce  1.3  jsou  uvedeny  koeficienty.  V prvním  roce  je  odpis  dán  podílem 

vstupní ceny a koeficientu pro první rok. V dalších letech je to pak podíl dvojnásobku 

zůstatkové ceny a příslušného koeficientu pro další roky odpisování.

První rok odpisování:

k
VCO 1 Vzorec (1.2)

kdy: O1 = odpis v prvním roce

VC = vstupní cena

k = příslušný koeficient pro první rok odpisování

Další roky odpisování:
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nk
ZCOt 




2
Vzorec (1.3)

kdy: Ot = odpis v roce t

ZC = zůstatková cena18

k = příslušný koeficient pro rok t

n = počet let odpisování

1.4.2 Externí zdroje financování

Nejen  nově  vzniklé  firmy,  ale  i  zaběhnuté  prosperující  společnosti  nemohou 

všechny své investiční projekty a záměry financovat pouze ze svých interních zdrojů. Ač 

nesou externí zdroje financování rizika v podobě možné finanční nestability a neschopnosti 

dostát svým závazkům, mají nesporně několik výhod oproti interním zdrojům financování. 

Díky daňovému štítu  mohou být  levnější  než  interní  zdroje  financování  a  nesnižují  se 

rozhodovací a řídící pravomoci jako pří přijmutí dalšího společníka. 

Mezi nejpoužívanější externí zdroje financování patří především:19

 Bankovní úvěry – jsou poskytovány bankami, pojišťovnami nebo penzijními fondy. 

Dlouhodobé bankovní úvěry, se splatností delší než 1 rok se dělí na:

 Terminované  půjčky  –  neboli  investiční  úvěry,  jsou  většinou 

poskytovány  bankami  na  investiční  projekty.  Tyto  půjčky  jsou 

většinou  zajištěny  zárukami  a  to  třetí  osobou,  která  se  zaváže 

k plnění  v případě  neschopnosti  dlužníka  splácet.  Záruky  také 

mohou  být  reálné  a  to  buď  movitého  či  nemovitého  charakteru. 

Úročení je zpravidla pohyblivé, ale setkáme se i s pevnou úrokovou 

sazbou. Umořování probíhá v průběhu doby splatnosti.

 Hypoteční  úvěr  –  podmínkou  poskytnutí  takovéhoto  úvěru  je 

nemovitost, kterou dlužník zastaví, to znamená uvalí na ni hypotéku. 

Hypoteční úvěr může být realizován pomocí hypotečních zástavních 

listů nebo jako hypoteční stavební úvěr. 

18 Zůstatková cena je vstupní cena méně oprávky.
19 TETŘEVOVA, L. Financování projektů. 1. vydání. Praha: Professional Publishing, 2006. 98.-107. s. ISBN 
80-86946-09-6.
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Hypoteční zástavní listy – jsou vydány v hodnotě nemovitosti, a tyto 

listy jsou vloženy na kapitálový trh a podnik z nich čerpá finanční 

zdroje. 

Hypoteční  stavební  úvěr –  není  poskytován  v hotovosti,  banky 

nevydají celou sumu, pouze platí dodavatelské faktury na výstavbu 

nemovitosti.  Tato  forma  se  používá  v případě,  že  podnik  nemá 

nemovitost, kterou by mohl vložit do zástavy.

 Finanční leasing – je velmi rozšířenou formou investování projektů.  Jedná se o 

smluvní vztah mezi leasingovou společností a nájemcem. Pronajímatel postupuje 

nájemci právo používat předmět dohody za sjednané nájemné po určitou dobu. Po 

uplynutí doby přechází majetek na nájemce. Toto je specifikum finančního leasingu 

a tímto se liší od operativního leasingu, kde jde pouze o pronájem a věc nájmu 

zůstává majetkem pronajímatele. 

Specifickou  formou  finančního  leasingu  je prodej  se  zpětným  pronájmem,  kdy 

majitel prodá předmět leasingové společnosti a ta mu ho zpátky pronajme. Tímto 

podnik získá finanční prostředky a není omezena ani ohrožena produkce výrobků či 

služeb.

 Kmenové  akcie –  jsou  vydávány  za  účelem  zisku  finančních  prostředků  na 

financování své činnosti. Kmenové akcie jsou cenným papírem opravňujícím svého 

majitele na řízení společnosti prostřednictvím hlasování na valné hromadě, podílu 

na zisku prostřednictvím dividend, podílu na likvidačním zůstatku a má přednostní 

právo  na  úpis  nových  akcií  společnosti.  S těmito  akciemi  nejsou  spojeny  stálé 

platby majitelům.

 Prioritní akcie – jsou součástí vlastního kapitálu, ale mají i určité rysy dluhů. Výše 

dividend je pevně stanovena. Vlastníci nemají práva na řízení a hlasování na valné 

hromadě. Prioritní akcie mohou být vykoupeny zpět za určitou dobu a cenu.

1.5 Podnikatelské riziko

Na začátek této kapitoly diplomové práce by se hodilo citovat z knihy Investiční 

rozhodování  a  dlouhodobé  financování  autora  Josefa  Valacha  „Respektování  rizika  je  

nutným základním atributem správného rozhodování o investicích.“
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Většina  podniků  vkládá  své  investice  do  hmotného  a  nehmotného  majetku  a  u 

těchto investic je riziko běžným jevem a společnost se s ním setkává dennodenně. Peněžní 

příjmy z investice jsou proto většinou nejisté.

V souvislosti s posuzováním podnikatelských rizik a zejména investičních aktivit se 

rozlišují pojmy nejistota a riziko.20

 Nejistota – představuje vliv neurčitosti  informací  o budoucím vývoji,  náhodnost 

změn podmínek či výsledků, nemožnost spolehlivého stanovení budoucích faktorů, 

které ovlivní výsledek.

 Riziko – vyjadřuje nebezpečí, že požadované výsledky se budou lišit od skutečně 

dosahovaných.

1.5.1 Druhy podnikatelského rizika

Riziko můžeme dále dělit podle:

Závislosti na podnikové činnosti:

 Objektivní –  nelze  je  ovlivnit,  jelikož  se  jedná  o  přírodní,  živelné  katastrofy, 

politické události, makroekonomické změny.

 Subjektivní –  jejich  základ  je  v neschopnosti,  nedbalosti,  neodpovědnosti  a 

neznalosti podnikového managementu.

Ovlivnitelnosti:

 Ovlivnitelná – riziko lze  omezit zásahy do chodu společnosti.

 Neovlivnitelná – daně, úroky, politická situace.

Ve vztahu k činností podniku:

 Provozní – poruchy strojů, úrazy.

 Tržní – odbyt, ceny.

 Investiční – investice do cenných papírů.

 Inovační – nové technologie a výrobky.

 Finanční – likvidita, zadluženost.

20 SCHEJBALOVA, B.; KOUDELA,V. Ekonomická efektivnost investic. 1. vydání. Ostrava: VŠB – 
Technická univerzita Ostrava, 2000. 65.-66. s. ISBN 80-7078-825-9.

- 19 -



 

1.5.2 Postoj k riziku

Vyjadřuje,  jak  se  k riziku  podnikatelský  subjekt  staví.  Rozlišujeme  tři  možné 

přístupy:

1) Averze k riziku – podnikatelský subjekt se snaží riziku vyhnout, volí méně výnosné 

projekty, ale s menším rizikem. Obětuje část výnosu na úkor snížení rizika.

2) Sklon k riziku – naopak vyhledává rizikové investiční projekty s vysokým výnosem.

3) Neutrální postoj k riziku – podnikatel se nepřiklání ani na jednu stranu k averzi ani 

ke sklonu k riziku.

1.5.3 Ochrana proti rizikům

V zájmu podniku  je  identifikovat,  měřit  a  snažit  se  chránit  proti  rizikům,  které 

mohou ohrozit  chod společnosti  a její fungování. Dále se soustředíme na ochranu proti 

rizikům, některé způsoby mohou dokonce riziko zcela eliminovat:21

 Volba právní formy podnikání – omezit důsledky podnikání jen na omezenou část 

soukromého majetku podnikatele (s.r.o., k.s., a.s.).

 Prosté omezení rizika – stanovení mezí kam je ochoten podnik dojít vůči riziku.

 Diverzifikace rizika – rozložení rizika do co největšího portfolia činností.

 Flexibilita podnikání – schopnost podniku rychle reagovat na změny.

 Dělení rizika – riziko je rozděleno mezi více účastníků. Investiční projekt je pak 

zaštiťován více společnostmi a tím každá nese nižší riziko.

 Přesunutí rizika – přesun rizik na dodavatele, odběratele, leasingovou společnost.

 Pojištění – jde o přenesení rizika na pojišťovnu, která za toto dostává zaplaceno. 

 Etapová příprava a realizace projektu –  investiční  projekt  je  rozdělen  do etap, 

které  na  sebe  navazují  variantně.  Následující  varianta  je  zvolena  dle  výsledku 

předcházející etapy.

 Tvorba rezerv –  podnik  snižuje  riziko  tím,  že  tvoří  rezervy,  které  by pomohly 

vyrovnat nestabilitu projektu.

21 VALACH, J. a kol. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. vydání. Praha: Ekopress, 2006. 
172.-174. s. ISBN 80-86929-01-9.
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1.5.4 Analýza rizika investičních projektů

Cílem analýzy rizika v investičním projektů je minimalizovat odchylky od plánu, 

snížit minimálně riziko a zajistit úspěšnost plánovaného projektu. Jedná se o systematický 

postup začleňování rizika do investičního projektu. 

Obsahem analýzy rizika je:

 Určení faktorů rizika – je vyhledávání  veličin,  který by mohly ovlivnit  úspěšné 

dokončení  nebo  provoz  investičního  projektu.  Označují  se  potencionálně 

problémové  oblasti.  Toto  vše  je  prováděno  na  základě  zkušeností  a  znalostí 

odborníků.

 Stanovení bodu zvratu – určuje kritickou výši nějaké veličiny, od níž se investiční 

projekt  stává  nevýhodným,  ztrátovým.  Pod  touto  hodnotou  má  čistá  současná 

hodnota zápornou hodnotu.

Vzorec pro výpočet bodu zvratu:

vnp
FNQ


 Vzorec (1.4)

kdy: Q = výše určité veličiny (objem produkce, cena)

FN = fixní náklady

p = cena za jednotku

vn = variabilní náklady na jednotku

Kvantifikace rizika dle různých statistických metod 
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– pomocí rozptylu peněžních příjmů a směrodatných odchylek. Tímto změříme absolutní 

míru rizika. Vyjadřují odchylku hodnocené veličiny od průměrné plánované hodnoty. Čím 

je hodnota směrodatné odchylky vyšší, tím je větší riziko:

Rozptyl hodnot:

jj

N

pPP  2

1

2 )(  Vzorec (1.5)

kdy: 2  = rozptyl očekávaných peněžních příjmů z investičních variant

Pj = jednotlivé očekávané peněžní příjmy z projektů (variant)

P = průměrná hodnota peněžních příjmů z projektů

Pj = pravděpodobnost dosažení jednotlivých očekávaných příjmů 

J = jednotlivé projekty (varianty)

N = počet projektů (variant) očekávaných příjmů,

potom směrodatná odchylka:

2   Vzorec (1.6)

kdy:   = směrodatná odchylka
2 = rozptyl očekávaných peněžních příjmů z investičních variant

 

– pomocí variačního koeficientu (Vzorec 1.7) pokud projekty nemají podobné průměrné 

hodnoty peněžních  příjmů.  Čím je  hodnota  variačního  koeficientu  větší,  tím vyšší  je  i 

riziko. 
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P
V 
  Vzorec (1.7)

kdy: V = variační koeficient
 = směrodatná odchylka

P = průměrná očekávaná hodnota peněžních příjmů z investice

Příprava a realizace opatření na snížení rizika – viz kapitola 1.5.3 Ochrana proti rizikům

Příprava plánu nápravných opatření – tyto plány jsou připravovány pro určité vybrané 

kritické  situace.  Lze  jimi  dočasně  snížit  riziko,  které  se  ale  může  objevit  znova. 

Podnikatelské subjekty musí mít vytvořeny finanční rezervy na tyto opravné plány.

Zjišťování nepříznivých jevů rizika

Při  zjištování  rizika  nejprve  musíme  zvolit  nepříznivé  jevy  a  subjektivní 

pravděpodobnost s jakou mohou tyto jevy nastat.  Dále se určí závažnost těchto faktorů. 

Pomocí  vynásobení  závažnosti  a  pravděpodobnosti  dostaneme  stupeň  ohrožení 

jednotlivých nepříznivých jevů. Podle závažnosti ohrožení a stupně ohrožení projektu se 

vypočítá riziko podle vzorce:22

100*
Zav

So
R projektu Vzorec (1.8)

kdy: R = relativní riziko (v procentech)

Soprojektu = stupeň ohrožení projektu (součet všech stupňů nepříznivých jevů)

Zav = součet závažnosti všech nepříznivých jevů

Pomocí této metody můžeme rozhodnout mezi  několika investičními projekty,  a 

neposuzovat je pouze podle užitnosti.

22 Přednášky prof. Ing. Šnapka Petr, DrSc. z předmětu Analýza efektu ekonomických a řídících procesů v 
podnikatelských subjektech
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1.6 Hodnocení efektivnosti investičních projektů

Při výběru a realizaci  investičních projektů se používají  hodnotící  kritéria,  která 

zpravidla měří výnosnost (návratnost) zdrojů, které byly vynaloženy na investiční činnost. 

V současnosti  se  nejvíce  používají  kritéria  rentability  kapitálu,  doba návratnosti  a  dále 

kritéria  založená  na  diskontování,  jako jsou  čistá  současná  hodnot,  index  rentability  a 

vnitřní výnosové procento.

Hlavní dělení těchto metod spočívá v tom, zda přihlížejí nebo naopak nepřihlížejí 

k faktoru  času.  Rozeznáváme  potom  statické  (nerespektují  faktor  času)  a  dynamické 

(zohledňující faktor času) metody:23

 Statické metody – lze je použít, když faktor času nemá podstatný vliv, například u 

jednorázové koupě fixního majetku (stroje, budovy, zařízení) a krátké životnosti do 

dvou let. Důležitou roli hraje i výše diskontní sazby (požadovaná míra výnosnosti). 

Čím je faktor času nižší, tím je méně podstatný. Investiční projekty s takto krátkou 

dobou životnosti  a  nízkou diskontní  sazbou se objevují  v praxi  zřídka.  Statické 

metody mohou sloužit jen jako prvotní rozhodovací impuls. V hospodářské praxi se 

ovšem pro svoji jednoduchost používají často.

 Dynamické metody – se používají u investic s dlouhodobou ekonomickou životností 

a  s delší  dobou  pořízení.  Respektování  času  může  velice  ovlivnit  rozhodování, 

kterou investiční variantu zvolit. Promítá se jak do příjmů plynoucích z investice, 

tak do investičních výdajů. Pokud není faktor času zohledňován, dochází většinou 

k výraznému zkreslení a výběru špatné investiční varianty.

Před  určením  těchto  ukazatelů  je  ale  nutné,  aby  se  určily  skutečné  toky 

kapitálových  výdajů  a  očekávaných  příjmů  souvisejících  s investičním  projektem.  Je 

důležité, aby odhady výdajů a nákladů byly velice přesné na dobu několika let. Tato délka 

přímo souvisí  s délkou životnosti  investice.  Přesnost  těchto  odhadů je  ovšem ohrožena 

díky těžce předvídatelným okolnostem (daňové a kurzovní změny, výše úroků nebo ceny 

surovin).

Postup hodnocení investičních projektů probíhá ve čtyřech fázích:24

23 VALACH, J. a kol. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. vydání. Praha: Ekopress, 2006. 
77. s. ISBN 80-86929-01-9.
24 SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 1996. 283. s. 
ISBN 80-7169-211-5.
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1. určení kapitálových výdajů na investiční projekt,

2. odhad budoucích peněžních příjmů, jež investice přinese a s tímto příjmem spojená 

rizika,

3. určení nákladů na kapitál vlastního podniku,

4. výpočet současné hodnoty očekávaných výnosů (cash flow).

Nejobtížnější  jsou  první  dva  kroky,  jejich  správný  odborný  odhad  rozhoduje  o 

úspěšnosti investičního projektu.

Hodnocení efektivnosti investic je založeno na porovnání kapitálových výdajů a příjmů 

z budoucího provozu investice. Tok těchto veličin je vyjádřen peněžním tokem – cash flow 

z investice.

1.6.1 Kapitálové výdaje

Kapitálové  výdaje  jsou  veškeré  výdaje  na  investice,  které  v budoucnu  přinesou 

určitý peněžní příjem a toto vše se uskuteční v časovém horizontu delším než je jeden rok. 

Pokud neuvažujeme s nehmotným investičním majetkem, pak kapitálové výdaje zahrnují:25

 výdaje na pořízení hmotného investičního majetku,

 výdaje na trvalý přírůstek čistého pracovního kapitálu vyvolaný novou investicí. 

Přírůstek  čistého pracovního kapitálu  je  rozdíl  mezi  přírůstky  oběžných  aktiv  a 

krátkodobých  pasiv.  V kapitálových  výdajích  je  tedy  nutné  zahrnout  i  náklady  na 

předzásobení a umožnění reprodukce.

Výdaje  na  pořízení  investice  mohou  být  sníženy o  příjmy z prodeje  stávajícího 

zařízení, který je nahrazován a stává se nepotřebným.

Kapitálový výdaj lze modelově vyjádřit takto:26

25 SCHEJBALOVA, B.; KOUDELA,V. Ekonomická efektivnost investic. 1. vydání. Ostrava: VŠB – 
Technická univerzita Ostrava, 2000. 38. s. ISBN 80-7078-825-9.
26 VALACH, J. a kol. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. vydání. Praha: Ekopress, 2006. 
64. s. ISBN 80-86929-01-9.
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K = I + O – P + D Vzorec (1.9)

kdy: 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 (kladné či záporné) 

Pokud  se  kapitálový  výdaj  uskutečňuje  více  než  jeden  rok,  je  nutné  výdaj 

diskontovat s použitím odpovídajícího diskontního faktoru.

1.6.2 Peněžní příjmy

V zásadě se vyjadřují jako roční (při záběhovém období i čtvrtletně nebo měsíčně) 

předpokládané  peněžní  příjmy  po  dobu  životnosti  dlouhodobého  majetku.  Stanovení 

správného odhadu těchto příjmů je složitější než určení výdajů, jelikož doba životnosti je o 

mnoho delší než doba pořízení. Navíc se musí počítat s dalšími finančně-ekonomickými 

faktory,  jako  jsou  výše  daňových  sazeb  a  inflace.  Je  to  nejkritičtější  místo  celého 

investičního procesu. Peněžními příjmy za dobu jeho životnosti se považují:27

 zisk po zdanění,

 roční odpis,

 změny  oběžného majetku  (ČPK28)  spojeného s investičním projektem v průběhu 

životnosti (přírůstek snižuje příjmy, úbytek zvyšuje příjmy),

 příjem z prodeje dlouhodobého majetku koncem životnosti, upravený o daň.

Obecné modelové vyjádření peněžních příjmů představuje vzorec:

27 SCHEJBALOVA, B.; KOUDELA,V. Ekonomická efektivnost investic. 1. vydání. Ostrava: VŠB – 
Technická univerzita Ostrava, 2000. 39. s. ISBN 80-7078-825-9.
28 ČPK = čistý pracovní kapitál
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P = Z + A + O + PM + D Vzorec (1.10)

kdy: P = celkový roční peněžní příjem z investičního projektu

Z = roční zisk po zdanění z provozu investice (přírůstek zisku)

A = roční odpisy z investičního majetku (přírůstek odpisů)

O = změna oběžného majetku (ČPK) během provozování projektu 

PM = příjem z prodeje investičního majetku na konci provozování

D = daňový efekt z prodeje investičního majetku.

Stejně  jako výdaje  i  příjmy musíme  diskontovat  v jednotlivých  letech  na  jejich 

současnou hodnotu pomocí diskontního faktoru. 

1.6.3 Rentabilita vlastního kapitálu

Vyjadřuje  míru  zhodnocení  vlastních  zdrojů,  které  byly  použity  k financování 

investičního projektu. Ukazuje ziskovost vlastního kapitálu. Zjišťuje jestli kapitál přináší 

dostatečný výnos, zda je kapitál využíván efektivně a jestli kompenzuje investiční riziko, 

které s projektem souvisí. Ukazatel má být vyšší než úroky, které by podnik obdržel při 

jiné formě investování. Je důležitým ukazatelem pro potencionální investory. Matematicky 

lze ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) vyjádřit takto:29

VK
EBITROE  Vzorec (1.11)

kdy: ROE = rentabilita vlastního kapitálu

EBIT = zisk před odečtením úroků a daní (provozní hospodářský výsledek)

VK = vlastní kapitál

29 http://www.faf.cz/Rentabilita/Rentabilita-vlastniho-kapitalu.htm
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1.6.4 Faktor času

Z důvodu  dlouhé  životnosti  investic  je  nutné  při  kapitálovém plánování  počítat 

s faktorem  času.  Faktor  času  se  v podmínkách  tržního  hospodářství  projevuje  tak,  že 

budoucí  výdaje  i  příjmy  mají  jinou  hodnotu  než  v současnosti.  Budoucí  hodnota 

kapitálových prostředků je zvyšována úroky, naopak dnešní hodnota budoucích příjmů je 

snižována pomocí diskontování. Budoucí výdaje i příjmy je nutné převést na současnou 

hodnotu na začátku projektu, a počítat s těmito upravenými hodnotami, aby nedocházelo 

k nesprávným výsledkům.

Budoucí hodnota – současná suma peněz je navyšována úrokem a v budoucnu má 

jinou hodnotu než nyní. Na výpočet budoucí hodnoty používáme vzorec:30

Vn = V * (1 + i)n  ;  kde (1 + i)n   je úročitel Vzorec (1.12)

Kdy: Vn = budoucí hodnota aktuální částky peněz za n let

V = aktuální částka peněz

i = úrokový koeficient31

n = počet let

Současná hodnota – budoucí hodnota peněz je přepočítána na sumu odpovídající 

současnosti. Výpočet se provede pomocí vzorce:32

Vs = V * 1/(1 + i)n ; kde 1/(1 + i)n je odúročitel Vzorec (1.13)

kdy: Vs = současná hodnota budoucí částky v roce n

V = budoucí částka v roce n

i = úrokový koeficient

n = počet let

30 SCHEJBALOVA, B.; KOUDELA,V. Ekonomická efektivnost investic. 1. vydání. Ostrava: VŠB – 
Technická univerzita Ostrava, 2000. 39. s. ISBN 80-7078-825-9.
31 Úrokový koeficient je úroková sazba v procentech dělená stem ( i = p/100)
32 SCHEJBALOVA, B.; KOUDELA,V. Ekonomická efektivnost investic. 1. vydání. Ostrava: VŠB – 
Technická univerzita Ostrava, 2000. 40. s. ISBN 80-7078-825-9.
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Výpočet současné hodnoty se nazývá diskontování. 

Diskontování,  zejména  výše  diskontního  koeficientu,  vyjadřuje  v souvislosti 

s investičními projekty tři faktory počítání s budoucími výnosy:

1. nejistotu v odhadu budoucích hodnot cen, nákladů, výnosů a jiných složek projektu,

2. rizika spojená s ekonomickou úspěšností projektu,

3. náklady  alternativních  příležitostí  jiného  způsobu  zhodnocení  kapitálu  (koupě 

cenných papírů, pořízení jiné investice a podobně).

1.6.5 Doba návratnosti

Touto  metodou  lze  vypočítat,  za  jakou  dobu  v letech  se  čisté  peněžní  příjmy 

plynoucí z investice vyrovnají celkovým investičním výdajům. Jednoduše řečeno, kdy se 

investice  zaplatí.  Čím  je  doba  návratnosti  kratší,  tím  výhodnější  pro  společnost  je. 

Vypočítaná  hodnota  se  potom  porovnává  s průměrnou  dobou  návratnosti  v oboru. 

V oborech  náročných  na  dlouhodobý  hmotný  majetek  je  průměrná  doba  úhrady  mezi 

10 – 15 roky,  v jiných je to 5 let.  Tyto doby neplatí  u nemovitostí,  u kterých je doba 

návratnosti  většinou  několikrát  vyšší.  Nevýhodou  metody  je  nerespektování  času  při 

výpočtu. Dobu návratnosti (úhrady) vypočítáme podle vzorce:33

 
a

ii OZI
1

)(  Vzorec (1.14)

kdy: I = pořizovací cena (kapitálový výdaj)

a = doba návratnosti

Zi = zisk v i-tém roce

Oi = odpisy v i-tém roce

Návratnost je dána tím rokem provozu, kdy platí rovnice ze vzorce 1.12. Hledaný 

rok „a“ se zjistí tak, že se kumulativně sčítají  roční zisky a odpisy.  Rok, ve kterém se 

33 SCHEJBALOVA, B.; KOUDELA,V. Ekonomická efektivnost investic. 1. vydání. Ostrava: VŠB – 
Technická univerzita Ostrava, 2000. 49. s. ISBN 80-7078-825-9.
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kumulativní  součet  čistého  zisku  a  odpisů  rovná  investičnímu  výdaji,  je  pak  rokem 

návratnosti.

1.6.6 Čistá současná hodnota

Čistá současná hodnota (NPV34) je základní dynamická (zohledňující faktor času) 

metoda. Je jednou z nejpoužívanějších metod, jelikož dává jasný a srozumitelný výsledek, 

který pomáhá v investičním rozhodnutí. Čistou současnou hodnotu můžeme definovat jako 

rozdíl  mezi  diskontovanými  peněžními  příjmy  a  celkovým  kapitálovým  výdajem 

investičního projektu. Matematicky se může čistá současná hodnota vyjádřit:35

K
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PNPV
N

n
nn 




1 )1(
1

 Vzorec (1.15)

kdy: NPV = čistá současná hodnota

Pn = peněžní příjem z investice v jednotlivých letech její životnosti

i = požadovaná výnosnost (úrok v  %/100)

N = doba životnosti

K = kapitálový výdaj

n = jednotlivá léta životnosti

1/(1+i)n = diskontní faktor

Jelikož  víme,  že  investici  bude  firma  ŽDB GROUP  a.s.  financovat  z vlastních 

zdrojů a zaplacena bude najednou v roce stejném jako je rok uvedení turbíny do provozu, 

nemusíme počítat  s diskontováním kapitálového výdaje. V případě,  že by investice byla 

placena  ve  splátkách  během  doby  životnosti  investice,  případně  financována  z cizích 

34 NPV = Net Present Value
35 VALACH, J. a kol. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. vydání. Praha: Ekopress, 2006. 
95. s. ISBN 80-86929-01-9.
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zdrojů, musel by být kapitálový výdaj upraven diskontním faktorem. V takovémto případě 

by potom vzorec čisté současné hodnoty vypadal následovně:36

 


t

t
t

r
CFNPV

0 )1(
Vzorec (1.16)

kdy: NPV = čistá současná hodnota

t = doba životnosti

r = diskontní míra

CF = generovaný peněžní tok v daném roce

Čistá současná hodnota (NPV) jako kritérium efektivnosti investice ukazuje toto:37

 NPV  >  0,  převyšují  diskontované  peněžní  příjmy  celkový  kapitálový  výdaj  a 

projekt je realizovatelný,  protože zaručuje požadovanou míru výnosu (je zadána 

jako diskontní sazba) a zvyšuje hodnotu podniku. Hodnota NPV určuje, o kolik se 

zvýší hodnota podniku,

 NPV = 0, projekt zajišťuje míru výnosu, ale nezvyšuje hodnotu podniku, kapitálové 

výdaje se rovnají diskontovaným příjmům. Tato hodnota musí vést k přepracování 

projektu a zajištění kladného NPV,

 NPV < 0, kapitálový výdaj převyšuje diskontované příjmy plynoucí z investičního 

projektu, a tím snižuje hodnotu podniku a nepřináší výnos.

NPV  vyjadřuje  absolutní  efektivnost  projektu,  tzn.  přímou  částku  peněz,  kterou 

investiční  projekt  přinese  podniku.  Metodou  čisté  současné  hodnoty  se  mohou  také 

porovnávat projekty, mezi kterými podnik volí. Ten projekt, který má vyšší NPV je pro 

podnik vhodnější. Musí být ale dodržena podmínka stejné doby životnosti projektů.

36 http://www.businessvize.cz/rizeni-a-optimalizace/hodnoceni-investic-cista-soucasna-hodnota-npv-strucne-
a-jasne
37 SCHEJBALOVA, B.; KOUDELA,V. Ekonomická efektivnost investic. 1. vydání. Ostrava: VŠB – 
Technická univerzita Ostrava, 2000. 51. s. ISBN 80-7078-825-9.
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1.6.7 Index rentability 

Pracuje na stejném principu jako čistá současná hodnota, ale nejedná se o rozdílové, 

nýbrž  podílové  kritérium.  Představuje  poměr  mezi  očekávanými  diskontovanými 

peněžními příjmy a počátečními kapitálovými výdaji. 

Základní vzorec má tvar:38
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Vzorec (1.17)

kdy: Ir = index ziskovosti

Pn = peněžní příjem z investice v jednotlivých letech její životnosti

i = požadovaná výnosnost (úrok v  %/100)

N = doba životnosti

K = kapitálový výdaj

n = jednotlivá léta životnosti

Jelikož se jedná o poměrový ukazatel, je směrodatná číslice jedna. Pokud je index 

rentability  vyšší  než jedna,  je  pro podnik investice  výhodná,  pokud je  nižší  než jedna 

naopak  investice  snižuje  hodnotu  podniku  a  je  pro  podnik  nepřijatelná.  Z uvedeného 

vyplývá,  že index ziskovosti  je větší  než jedna pokud je NPV kladné,  a když je index 

ziskovosti nižší než jedna, je NPV záporné. Index ziskovosti je relativní ukazatel. 

Index rentability se doporučuje používat tehdy, pokud je na výběr více investičních 

projektů,  ale  kapitálové zdroje jsou omezeny a není  možné přijmout  všechny projekty, 

ačkoliv hodnota jejich NPV je kladná. 

1.6.8 Vnitřní výnosové procento

Jedná se o dynamickou metodu zohledňující čas, která za efekt považuje peněžní 

příjmy plynoucí z investice. V použitelnosti v hospodářské praxi je na skoro stejné úrovni 

jako čistá současná hodnota. Vnitřní výnosové procento můžeme definovat jako úrokovou 

míru, při které se současná hodnota peněžních příjmů plynoucích z investičního projektu 
38 VALACH, J. a kol. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. vydání. Praha: Ekopress, 2006. 
103. s. ISBN 80-86929-01-9.
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rovná kapitálovým výdajům vynaloženým na investici. Jinak lze vnitřní výnosové procento 

vyjádřit  jako  úrokovou  míru,  při  které  se  NPV  rovná  nule.  Matematicky  lze  vnitřní 

výnosové procento vyjádřit:39
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1
 Vzorec (1.18) 

kdy: i = hledaný úrokový koeficient

Pn = peněžní příjmy v jednotlivých letech životnosti projektu

K = kapitálový výdaj

N = doba životnosti projektu

n = jednotlivá léta životnosti projektu

Podle VVP40 jsou za přijatelné investiční projekty považovány ty, které vyjadřují 

vyšší  úrok  než  požadovaná  minimální  výnosnost  projektu  odvozená  od  výnosnosti 

dosahované  na  kapitálovém  trhu.  Při  srovnávání  několika  investičních  projektů  jsou 

považovány za efektivnější ty projekty, které mají vyšší VVP. Většinou platí, že pomocí 

VVP se dosáhne stejných výsledků jako při použití NPV. Výhodou metody VVP je, že 

nemusíme přesně znát diskontní sazbu.

Výpočet dle vzorce (1.17) ovšem není jednoduchý, proto se pro výpočet používá dalšího 

postupu:41

1) Zvolíme  libovolnou  úrokovou  míru  a  diskontujeme  jí  následně  peněžní  příjmy 

plynoucí z investice.

2) Kumulované, diskontované peněžní příjmy porovnáme s kapitálovým výdajem.

3) Pokud jsou diskontované peněžní příjmy vyšší než kapitálový výdaj, zvolíme vyšší 

úrokovou míru  a  celý  propočet  se  opakuje  při  této  úrokové  míře.  Jestliže  jsou 

diskontované příjmy menší než kapitálový výdaj, opakujeme propočet se zvolenou 

nižší úrokovou mírou.

4) Hledané vnitřní výnosové procento vypočteme pomocí interpolace.
39 VALACH, J. a kol. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. vydání. Praha: Ekopress, 2006. 
110. s. ISBN 80-86929-01-9.
40 VVP = vnitřní výnosové procento
41 http://is.vsfs.cz/el/6410/leto2005/BK_MUc/MU_-Cista_soucasna_hodnota_a_vnitrni_vynos._procento.pdf
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Matematický zápis je následující:

)(* nv
vn
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n ii

NPVNPV
NPViVVP 


 Vzorec (1.19)

Kdy: VVP = vnitřní výnosové procento

NPVn = čistá současná hodnota při nižší úrokové míře

NPVv = čistá současná hodnota při vyšší úrokové míře

in = nižší zvolená úroková míra

iv = vyšší zvolená úroková míra
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2. PRAKTICKÁ ČÁST

V praktické  části  diplomové  práce  se  přímo  zaměřím  na  investiční  projekt 

společnosti ŽDB GROUP a.s., kterým je expanzní plynová turbína zařazená do regulační 

plynové stanice.  Tato turbína dokáže pomocí tlaku plynu vyrobit  až 18 kWh elektrické 

energie, která může být dále využita ve výrobě a tím ušetří náklady na elektrickou energii.  

Pokusím se vypočítat, zda je tato investice pro společnost výhodná pomocí ukazatelů, které 

jsem uvedl v teoretické části diplomové práce. Porovnám dvě situace, první, při které by 

společnost ŽDB GROUP a.s. nakupovala elektrickou energii od společnosti ČEZ, a.s., a 

druhou, kdy bude společnost ŽDB GROUP a.s. sama elektrickou energii vyrábět pro své 

účely pomocí expanzní plynové turbíny. 

Všechny nákupní ceny, které jsem obdržel od společnosti ŽDB GROUP a.s., jsou 

upraveny  koeficientem  z důvodu  utajení  interních  informací  a  tudíž  neodpovídají 

skutečným cenám, které společnost ŽDB GROUP a.s. používá.

2.1 Představení, historie a současnost společnosti ŽDB GROUP a.s.

Historie  společnosti  sahá  až  do  19.  století  kdy  Albert  Hahn  a  Heinrich  Eisner 

založili v Bohumíně rourovnu a do konce 19. století byl zahájen provoz slévárny. V roce 

1896 Moravskoslezská a.s. postavila  v Bohumíně drátovnu. V prvních třiceti  letech 20. 

století  se  začal  v Bohumíně  vyrábět  pozinkovaný  drát  na  první  lince  tohoto  druhu 

v Evropě,  válcovna  byla  rozšířena  o  jemnou  profilovou  trať  a  zavedena  byla  výroba 

ocelových lan a patentovaného drátu. V roce 1945 byl  podnik znárodněn. V padesátých 

letech  byla  vystavěna  nová slévárna  a  dva  původně samostatné  podniky se  spojily  do 

jednoho pod názvem Železárny a drátovny Bohumín. Do devadesátých let zanikly některé 

provozy,  a byl  rozšířen nabízený sortiment  výrobků. Po revoluci  v roce 1993 byl  státní 

podnik převeden na akciovou společnost ve státním vlastnictví s názvem ŽDB a.s. V roce 

1994 byla dokončena privatizace kuponovou metodou.

V současnosti působí společnost pod názvem ŽDB GROUP a.s. jako nástupnická 

organizace  společnosti  ŽDB  a.s.  v důsledku  procesu  převzetí  obchodního  jmění. 
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Společnost  ŽDB GROUP a.s  převzala  veškeré obchodní  jmění  zaniklé  společnosti  bez 

přerušení výrobní činnosti.

Aktivity společnosti jdou diverzifikovány do tří základních pilířů podnikání, a to 

drátovenství,  slévárenství  a  hutnictví.  V  programu  najdete  litinové  kotle  a  radiátory 

VIADRUS,  odlitky,  jemné  válcované  profily,  nízkouhlíkové  a  vysokouhlíkové  tažené 

ocelové  dráty,  ocelové  kordy,  ocelová  lana,  pružiny,  průvlaky  a  kovové  tkaniny.  Pro 

efektivnější  řízení  a  kontrolu  je  společnost  rozdělena  do  závodů,  které  se  orientují  na 

odlišný výrobní sortiment.  Jedná se o závody VIADRUS, válcovna,  ocelárna,  drátovna 

lanárna, pérovna a služby. Společnost ŽDB GROUP a.s. pokrývá svou nabídkou ocelových 

lan,  drátů  a  odlitků,  profilů  a  ingotů,  pružin  či  kovových tkanin  takřka  všechny země 

Evropy a velice široké spektrum odvětví od stavebnictví, automobilového průmyslu přes 

těžební průmysl a energetiku. 

Pro  bezproblémovou  a  správnou  výrobu  a  kvalitní  výrobky  je  ve  společnosti 

využíváno  norem  ISO  9001:2008,  které  pomáhají  zkvalitnit  fungování  managementu 

jakosti. Firma také investuje do ochrany životního prostředí, recyklace a zkvalitnění života 

svých zaměstnanců a obyvatel, žijících v blízkosti výrobních závodů.

V Bohumíně  také  nalezneme  muzeum  společnosti  ŽDB  GROUP  a.s.,  kde  je 

popsána  historie  podniku  v doprovodu  mnoha  fotografií.  V areálu  společnosti  se  také 

nachází  výzkumné  centrum,  které  se  snaží  zefektivnit  výrobu  a  začlenit  inovace  do 

provozu.

2.2 Investiční projekt: Umístění expanzní turbíny v RS

Celá  investiční  akce  spočívá  v realizaci,  instalaci  a  uvedení  do  provozu  nové 

regulační  řady  s  expanzní  plynovou  turbínou  o  výkonu  18  kWh  včetně  zpracování 

projektové  dokumentace  na  umístění  a  řízení  chodu turbíny,  provedení  úprav  stávající 

technologie regulační stanice a elektroinstalace pro zajistění dodávek do sítě. Tato turbína 

bude sloužit pro redukci tlaku zemního plynu a současně pro výrobu elektrické energie s 

dodávkou do rozvodné sítě nízkého napětí. 

Investiční  projekt  provede  firma  GASCONTROL,  společnost  s.r.o.,  se  sídlem 

v Havířově,  která  je přední  český výrobce a dodavatel  technologií  v oblasti  energetiky, 

strojírenství a stavebnictví. Společnost GASCONTROL, společnost s.r.o. se specializuje na 

výzkum, výrobu, montáž a servis plynárenských, vodárenských a kanalizačních zařízení na 
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území  celé  České  republiky.  Společnost  poskytuje  své  služby  nejen  drobným 

spotřebitelům,  průmyslovým podnikům,  distribučním společnostem,  ale  také  městům a 

obcím a to  především v oblasti  enegetiky.  V současnosti  je firma držitelem certifikátu 

podle nových norem ČSN EN ISO 9001:2009, certifikátu ČSN EN ISO 14001, dále vlastní 

certifikát  jakosti  ve  svařování  dle  ČSN  EN  ISO  3834-2:2006  a  certifikát  společnosti 

GASCONTROL, společnost s.r.o.,  který opravňuje k provádění prací  na plynárenských 

zařízeních v celém rozsahu. Společnost má specializované pracovníky, kteří jsou držiteli 

Certifikátu o provádění Vizuální kontroly povrchů a Certifikátu EWE, čímž je zajištěna 

kvalita  a  dodržení  příslušných  předpisů  přímo  při  samotné  realizaci  díla  v  oblasti 

energetiky.42

2.2.1 Popis současné regulační stanice plynu

Zemní plyn, který společnost ŽDB GROUP a.s. využívá při výrobě svých výrobků, 

je přiváděn plynovodem, pod vysokým tlakem, který je pro společnost nepoužitelný. Tlak 

proto musí být v regulační stanici snížen tak, aby plyn proudil v tlacích, které jsou pro 

chod podniku a výrobu potřebné.

Regulační stanice (RS43) plynu slouží ke snižování vysokého vstupního tlaku 22 bar 

na  tlak  střední  6,0  bar  a  tlak  nízký  300 mbar,  který  je  dále  distribuován  jednotlivým 

závodům v požadovaném množství dle potřeby odběru. 

Základní údaje stávající regulační stanice (kompletní specifikace v Příloze č. 3):

Tabulka 2.1

Médium zemní plyn
methan – min 85% obj.
ethan a vyšší – max.9,1% obj.
inerty (CO2+N2) – max. 7% objemu

Vlastnosti plynná výbušná látka lehčí než vzduch
Teplota vznícení 632°C
Vstupní teplota plynu max + 20°C, min 0°C
Zdroj: Interní materiály ŽDB GROUP a.s. a autor

Stávající  regulační  stanice  plynu  dokáže  pouze snižovat  vysoký  vstupní  tlak  na 

tlaky střední a nízké. Tímto je zbytečně nevyužit potenciál, který z takových tlaků vychází. 

42 http://www.gascontrol.cz/index.php
43 RS = regulační stanice
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Proto se společnost ŽDB GROUP a.s. rozhodla doplnit tuto regulační stanici o další řád s 

expanzní plynovou turbínu, která bude díky proudícímu plynu vyrábět elektrickou energii.

2.2.2 Popis nové regulační řady s expanzní plynovou turbínou

Regulace tlaku plynu se uskutečňuje v regulátorech tlaku v RS. Regulátory jsou 

uzpůsobeny na snížení tlaku, ale tlakový spád není užitečně využíván. Z tohoto důvodu 

vznikla myšlenka využít alespoň částečně tlak spádu plynu pro výrobu elektrické energie, a 

pokrýt tím jednak potřeby regulační  stanice -  osvětlení,  přenosové přístroje,  odorizační 

zařízení a také uskutečnit prodej přebytku do sítě nízkého napětí.44

Stávající technologie regulační stanice bude osazena novou (třetí) regulační řadou, 

a  v této  regulační  řadě  bude  umístěna  expanzní  turbína.  Tato  řada  bude  mít  po  svém 

spuštění a po schválení provozovatelem funkci hlavní řady. Stávající dvě regulační řady, 

budou záložními řadami.  Regulační  řada s expanzní turbínou bude zařazena za vstupní 

filtraci a ohřev plynu.

Základní údaje nové regulační řady s expanzní turbínou (kompletní specifikace v 

Příloze č. 4): 
Tabulka 2.2

Vstupní tlak plynu 20-25 bar
Výstupní tlak z exp. turbíny 7,5 bar
Výstupní tlak z regulátoru 6,0 bar
Maximální výkon generátoru 18,5 kW
Výkon generátoru při přetížení 20 kW
Jmenovitá frekvence 50 Hz
Otáčky pomaluběžné hřídele 3000 min-1
Hmotnost generátoru 157 kg
Celková hmotnost turbíny 207 kg
Základní rozměry 1 x 0,5 x 1 m
Zdroj: Interní materiály ŽDB GROUP a.s. a autor

44 http://www.gascontrol.cz/produkty/expanzni-turbina.html
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Expanzní turbína:

Obrázek 2.1

Zdroj: http://www.gascontrol.cz/technicke_listy/expanzni_turbina.pdf 

Umístění nové regulační řady s expanzní turbínou:

Obrázek 2.2

Zdroj: Interní materiály ŽDB GROUP a.s. a autor
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2.3 Hodnocení investičního projektu

Kvalitní  investiční  rozhodnutí  musí  být  podloženo  finančními,  ekonomickými  i 

matematickými  výpočty.  Teprve  potom  je  možné  říci,  zda  je  investice  pro  podnik 

efektivní, zda přinese podniku prospěch, popřípadě zvedne hodnotu podniku.

Pro  zhodnocení  investičního  projektu  umístění  expanzní  turbíny  v RS  použiji 

metody, které jsem popsal v teoretické části diplomové práce. Předně spočítám kapitálové 

výdaje  a  peněžní  příjmy.  Dále  bude  efektivnost  investice  hodnocena  pomocí  doby 

návratnosti, čisté současné hodnoty,  indexu rentability a vnitřního výnosového procenta. 

Nakonec  se  zaměřím  také  na  riziko  spojené  s tímto  investičním  projektem.  Znovu 

upozorním, že všechny nákupní ceny, které v diplomové práci uvádím, jsou na žádost ŽDB 

GROUP  a.s.  přepočteny  koeficientem,  a  jsou  pouze  fiktivní.  Společnost  se  rozhodla 

financovat  celý  investiční  projekt  nové regulační  stanice  s expanzní  plynovou  turbínou 

čistě  z  vlastních  zdrojů.  Expanzní  plynová  turbína  patří  do  třetí  odpisové  skupiny 

s životností 10 let.

2.3.1 Kapitálové výdaje

Pro správné zhodnocení  investičního projektu je  zapotřebí  na začátku investiční 

akce  propočítat  kapitálové  výdaje  a  peněžní  příjmy  přímo  související  s investičním 

projektem. 

Pořizovací cena investičního projektu se skládá z ceny samotné turbíny a sestavení 

nové regulační řady, ve které bude expanzní turbína umístěna, a projektové dokumentace.

Stanovení pořizovací ceny investičního projektu Umístění expanzní turbíny v RS:

Tabulka 2.3

Cena expanzní plynové turbíny včetně nové regulační řady 953.910 Kč
Projektová dokumentace k investičnímu projektu 39.000 Kč
Celková pořizovací cena investičního projektu 992.910 Kč
Zdroj: Autor
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2.3.2 Provozní náklady

Kromě  zřizovacích  výdajů  jsou  s projektem  spojeny  i  další  náklady,  které 

společnosti vzniknou v průběhu životnosti expanzní plynové turbíny. Jedná se především o 

údržbu jak stávající regulační stanice, tak nové regulační řady s expanzní turbínou. Jelikož 

turbína i regulační řád pracuje se zemním plynem, což je výbušná látka, je údržba zařízení 

velmi důležitou činností, řídící se přísnými normami. Další položkou je servis regulační 

řady,  který  musí  být  prováděn  vyškolenými  pracovníky  v intervalech  určených  opět 

normami. Na základě kalkulace bylo určeno, že na údržbu a servis je nutné v prvním roce, 

tedy v roce 2011, vynaložit 30.000 Kč. V každém dalším roce se předpokládá 3% nárůst.

Provozní náklady nové regulační řady s expanzní turbínou

Tabulka 2.4

Rok Servis a údržba
2011 30 000 Kč
2012 30 900 Kč
2013 31 827 Kč
2014 32 782 Kč
2015 33 765 Kč
2016 34 778 Kč
2017 35 822 Kč
2018 36 896 Kč
2019 38 003 Kč
2020 39 143 Kč 
CELKEM 343 916 Kč
Zdroj: Autor

Průměrné roční provozní náklady potom jsou 34 391,6 Kč.

2.3.3 Odpisy

Expanzní plynová turbína patří dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů45 do 

třetí  odpisové skupiny.  Tedy doba odepisování je 10 let.  Odpisy jsou daňově uznatelné 

náklady a proto ovlivňují  výsledky hospodaření  společnosti.  Jsou zahrnuty v celkových 

nákladech na investici.  Odpisy jsou vypočítány jak rovnoměrnou metodou, tak metodou 

zrychlených odpisů. Pokud si podnik zvolí jednu z metod odpisování, nemůže ji už během 

životnosti investice měnit. Daňové odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

45 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Příloha č. 1. Třídění hmotného majetku do odpisových skupin. 
Odpisová skupina 3
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Rovnoměrné  odpisování –  sazba  u  třetí  odpisové  skupiny  u  rovnoměrného 

odpisování je v prvním roce 5,5 a v dalších letech odpisování 10,5.

Odpisový plán pro rovnoměrné odpisování

Tabulka 2.5

Rok Odpis v Kč Oprávky v Kč
2011 54 610 54 610
2012 104 256 158 866
2013 104 256 263 121
2014 104 256 367 377
2015 104 256 471 632
2016 104 256 575 888
2017 104 256 680 143
2018 104 256 784 399
2019 104 256 888 654
2020 104 256 992 910
Zdroj: Autor

Zrychlené  odpisy –  koeficienty  u  zrychlených  odpisů  jsou  stanoveny  na  10  u 

prvního roku a 11 u dalších let odepisování.

Odpisový plán pro zrychlené odpisování

Tabulka 2.6

Rok Odpis v Kč Oprávky v Kč Zůstatková cena
2011 99 291 99 291 893 619
2012 178 724 278 015 714 895
2013 158 866 436 880 556 030
2014 139 007 575 888 417 022
2015 119 149 695 037 297 873
2016 99 291 794 328 198 582
2017 79 433 873 761 119 149
2018 59 575 933 335 59 575
2019 39 716 973 052 19 858
2020 19 858 992 910 0
Zdroj: Autor

Společnost ŽDB GROUP a.s. se rozhodla pro metodu rovnoměrných odpisů.
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2.3.4 Peněžní příjmy

Nová regulační řada s expanzní plynovou turbínou je schopna vyrobit až 18 kWh 

elektrické  energie.  Hlavním přínosem uvažované  investice  tedy  je  ušetření  nákladů  za 

elektrickou energii, kterou turbína vyrobí. Vyrobenou elektrickou energii tudíž není nutné 

nakupovat od dodavatelů. 

Turbína je schopna vyrobit 18 kWh, denně vyrábí 24 hodin. Dle interních materiálů 

společnosti ŽDB GROUP a.s. bude turbína v provozu ročně 335 dnů. Z těchto údajů lze 

vypočítat: 

Roční výkon turbíny: 18 * 24 * 335 = 144 720 kWh/rok

Mezi dodavatele  silové  elektřiny společnosti  ŽDB GROUP a.s.  patří  společnost 

ČEZ, a.s. Pro rok 2011 je cena silové elektrické energie 1,243 Kč/kWh. Meziroční nárůst 

ceny je stanoven expertním odhadem na 10 %. 

Potenciálním  dodavatelem  silové  elektřiny  se  nyní  stala  také  společnost  RWE 

Energie a.s., která kromě distribuce plynu přešla i k distribuci elektřiny. Při potenciálním 

odběru od společnosti  RWE Energie  a.s.  by byla  cena  silové  energie   1,272 Kč/kWh. 

V tomto případě by byly úspory ještě vyšší.

Úspora z výroby elektrické energie (ceny ČEZ, a.s.)

Tabulka 2.7

Rok Cena elektrické 
energie v Kč Roční výkon turbíny v kWh Úspora v Kč

2011 1,243 144720 179887
2012 1,367 144720 197876
2013 1,504 144720 217663
2014 1,654 144720 239430
2015 1,820 144720 263372
2016 2,002 144720 289710
2017 2,202 144720 318681
2018 2,422 144720 350549
2019 2,664 144720 385604
2020 2,931 144720 424164
Zdroj: Autor

Z výše  uvedených  výpočtů  provozních  nákladů,  odpisů  a  úspor  investičního 

projektu lze nyní vypočítat peněžní příjmy plynoucí z investice během jejího provozování 
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prvních 10 let.  Je nutno vypočítat  hospodářský výsledek,  zdanit  jej  19% daní z příjmů 

právnických osob. S 19 % daní z příjmu je počítáno celých 10 let životnosti.

Peněžní příjmy plynoucí z investice

Tabulka 2.8 (neoznačené hodnoty v Kč)

Rok Provozní 
náklady Odpisy Úspory HV před 

zdaněním

Daň 
z 

příjmu

HV 
po 

zdanění

Kumulovaný 
HV po zdanění

2011 30 000 54 610 179 887 95 277 18 103 77 174 77 174
2012 30 900 104 256 197 876 62 720 11 917 50 803 127 978
2013 31 827 104 256 217 663 81 580 15 500 66 080 194 057
2014 32 782 104 256 239 430 102 392 19 454 82 938 276 995
2015 33 765 104 256 263 372 125 351 23 817 101 534 378 529
2016 34 778 104 256 289 710 150 676 28 628 122 048 500 577
2017 35 822 104 256 318 681 178 603 33 935 144 668 645 245
2018 36 896 104 256 350 549 209 397 39 785 169 612 814 857
2019 38 003 104 256 385 604 243 345 46 236 197 109 1 011 966
2020 39 143 104 256 424 164 280 765 53 345 227 420 1 239 386
Zdroj: Autor

Jelikož  odpisy  jsou  nákladovou  položkou,  ale  společnost  ve  skutečnosti  peníze 

reálně  nevydává,  počítáme  Cash  flow  neboli  peněžní  tok  a  to  přičtením  odpisů 

k hospodářskému výsledku po zdanění.

Výpočet Cash flow

Tabulka 2.9 (neoznačené hodnoty v Kč)

Rok Cash flow Kumulované Cash 
flow

2011 131 784 131 784
2012 155 059 286 844
2013 170 336 457 179
2014 187 194 644 373
2015 205 790 850 163
2016 226 304 1 076 467
2017 248 924 1 325 391
2018 273 868 1 599 259
2019 301 365 1 900 624
2020 331 676 2 232 300
Zdroj: Autor
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2.3.5 Doba návratnosti

Pro výpočet doby návratnosti použijeme vzorec z teoretické části diplomové práce. 

Doba návratnosti nám ukáže, za jakou dobu se společnosti vrátí pomocí peněžních příjmů 

vložený  kapitálový  výdaj.  Výpočet  je  proveden  pomocí  vzorce  1.13  z teoretické  části 

diplomové práce.

 
a

ii OZI
1

)(

kdy: I = pořizovací cena (kapitálový výdaj)

a = doba návratnosti

Zi = zisk v i-tém roce

Oi = odpisy v i-tém roce

Peněžní tok plynoucí z investice za prvních 6 let životnosti

Tabulka 2.10

Rok Cash flow v Kč Kumulované Cash flow v Kč
2011 131 784 131 784
2012 155 059 286 844
2013 170 336 457 179
2014 187 194 644 373
2015 205 790 850 163
2016 226 304 1 076 467
Zdroj: Autor

Dle tabulky 2.10 je jasné, že k navrácení vložených prostředků dojde během roku 

2016, tedy během šestého roku životnosti. Pro přesné určení použijeme vzorec 1.13:

letI 6308,5
8501631076467
8501639929105 





Peněžní příjmy plynoucí z investice se vyrovnají  počátečnímu kapitálovému výdaji 

za 5 let a 230 dní. Při době návratnosti je pro společnost nejlepší co nejkratší časový úsek, 

kdy se investice vrátí.
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2.3.6 Čistá současná hodnota

Společnost ŽDB GROUP a.s. požaduje výnosnost u investičního projektu umístění 

expanzní  turbíny  v RS  10%.  Díky  tabulce  2.9  známe  každoroční  peněžní  příjem 

z investice,  který  upravíme  diskontním  faktorem.  Od  kumulovaných  diskontovaných 

peněžních příjmů potom odečteme kapitálový výdaj a získáme čistou současnou hodnotu 

investice. Čistou současnou hodnotu vypočítáme dle vzorce 1.14 z teoretické části:

K
i

PNPV
N

n
nn 




1 )1(
1

kdy: NPV = čistá současná hodnota

Pn = peněžní příjem z investice v jednotlivých letech její životnosti

i = požadovaná výnosnost (úrok v  %/100)

N = doba životnosti

K = kapitálový výdaj

n = jednotlivá léta životnosti

Výpočet diskontovaného peněžního příjmu za 10 let životnosti investice

Tabulka 2.11

Rok Peněžní příjem 
v Kč Diskontní faktor Diskontovaný PP46 v 

Kč
Kumulovaný PP 

v Kč
2011 131 784 1 131 784 131 784
2012 155 059 0,9090909 140 963 272 747
2013 170 336 0,8264463 140 774 413 520
2014 187 194 0,7513148 140 642 554 162
2015 205 790 0,6830135 140 557 694 719
2016 226 304 0,6209213 140 517 835 236
2017 248 924 0,5644739 140 511 975 747
2018 273 868 0,5131581 140 538 1 116 285
2019 301 365 0,4665074 140 589 1 256 874
2020 331 676 0,4240976 140 663 1 397 537
 Zdroj: Autor

NPV = 1 397 537 – 992 910 = 404 627 Kč

46 PP = peněžní příjem
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Čistá  současná  hodnota  projektu  s ohledem  na  faktor  času  a  požadovanou 

výnosnost 10 % je po deseti letech 404 627 Kč. Jelikož je čistá současná hodnota kladná, je 

investiční projekt pro podnik výhodný a zvyšuje hodnotu podniku. 

2.3.7 Index rentability

Díky tomuto ukazateli zjistíme, zda byly vložené kapitálové výdaje zhodnoceny, a 

pokud  ano,  kolikrát  se  kapitálový  výdaj  zhodnotil.  Tento  ukazatel  pracuje  na  stejném 

principu jako čistá současná hodnota, ale nejedná se o rozdílové, nýbrž podílové kritérium. 

Představuje poměr  mezi  očekávanými diskontovanými peněžními  příjmy a počátečními 

kapitálovými výdaji.  Je doplňujícím ukazatelem k čisté současné hodnotě. Používá se u 

výběru z více variant investičních projektů, kdy není možné podle čisté současné hodnoty 

správně rozhodnout.

Základní vzorec má tvar:

K
i

P
I

N

n
nn

R


  1 )1(

1
 (Vzorec 1.15)

kdy: Ir = index rentability

Pn = peněžní příjem z investice v jednotlivých letech její životnosti

i = požadovaná výnosnost (úrok v  %/100)

N = doba životnosti

K = kapitálový výdaj

n = jednotlivá léta životnosti

K výpočtu použijeme část tabulky 2.11 s kumulovanými peněžními příjmy, které 

byly upraveny diskontním faktorem. Opět počítáme s požadovanou výnosností 10 %, 

kterou si zvolila společnost ŽDB GROUP a.s.
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Kumulované peněžní příjmy investice

Tabulka 2.12

Rok Kumulovaný PP v Kč

2011 131 784
2012 272 747
2013 413 520
2014 554 162
2015 694 719
2016 835 236
2017 975 747
2018 1 116 285
2019 1 256 874
2020 1 397 537
Zdroj: Autor

407,1
992910

1397537
rI

Hodnota indexu rentability ukazuje, že prvotní kapitálový výdaj na investici se po 

deseti letech životnosti zhodnotí  1,407krát. Pokud je hodnota indexu vyšší než jedna, je 

projekt pro podnik uskutečnitelný, výhodný a zvyšuje hodnotu podniku.

2.3.8 Vnitřní výnosové procento

VVP můžeme definovat jako takovou úrokovou míru, kdy se diskontované peněžní 

příjmy rovnají kapitálovým výdajům na investici. Při této úrokové míře se hodnota NPV 

rovná  nule.  Jedná  se  o  dynamickou  metodu,  která  za  efekt  považuje  peněžní  příjmy 

plynoucí z investice. Výhodou metody VVP je, že nemusíme přesně znát diskontní sazbu, 

naopak tuto sazbu vypočteme.

 

Postup výpočtu je rozdělen do 4 kroků:

1) Zvolíme libovolnou úrokovou míru, a touto následně diskontujeme peněžní příjmy 

plynoucí z investice.

2) Kumulované diskontované peněžní příjmy porovnáme s kapitálovým výdajem.

3) Pokud jsou diskontované peněžní příjmy vyšší než kapitálový výdaj, zvolíme vyšší 

úrokovou míru  a  celý  propočet  se  opakuje  při  této  úrokové  míře.  Jestliže  jsou 
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diskontované příjmy menší než kapitálový výdaj, opakujeme propočet se zvolenou 

nižší úrokovou mírou.

4) Hledané vnitřní výnosové procento vypočteme pomocí interpolace.

Výpočet provedeme pomocí vzorce (1.17) z teoretické části:

)(* nv
vn

n
n ii

NPVNPV
NPViVVP 




Kdy: VVP = vnitřní výnosové procento

NPVn = čistá současná hodnota při nižší úrokové míře

NPVv = čistá současná hodnota při vyšší úrokové míře

in = nižší zvolená úroková míra

iv = vyšší zvolená úroková míra

Pro výpočet jsem zvolil vyšší úrokovou míru 20 % a nižší úrokovou míru 5%.

Kumulovaný peněžní příjem pro úrokovou míru 20 %

Tabulka 2.13

Rok Peněžní příjem 
v Kč

Diskontní 
faktor

Diskontovaný PP 
v Kč

Kumulovaný PP 
v Kč

2011 131 784 1 131 784 131 784
2012 155 059 0,8333333 129 216 261 000
2013 170 336 0,6944444 118 289 379 289
2014 187 194 0,5787037 108 330 487 619
2015 205 790 0,4822531 99 243 586 861
2016 226 304 0,4018776 90 947 677 808
2017 248 924 0,3348980 83 364 761 172
2018 273 868 0,2790816 76 432 837 604
2019 301 365 0,2325680 70 088 907 691
2020 331 676 0,1938067 64 281 971 973
Zdroj: Autor

NPV = 971 973 – 992 910 = - 20 937 Kč

Při  vyšší  úrokové míře  20 % je  hodnota čisté  současné hodnoty záporná a  její 

hodnota je – 20 937 Kč.
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Kumulovaný peněžní příjem pro úrokovou míru 5 %

Tabulka 2.14

Rok Peněžní příjem 
v Kč

Diskontní 
faktor

Diskontovaný PP 
v Kč

Kumulovaný PP 
v Kč

2011 131 784 1 131 784 131 784
2012 155 059 0,9523810 147 675 279 459
2013 170 336 0,9070295 154 500 433 959
2014 187 194 0,8638376 161 705 595 664
2015 205 790 0,8227025 169 304 764 968
2016 226 304 0,7835262 177 315 942 283
2017 248 924 0,7462154 185 751 1 128 034
2018 273 868 0,7106813 194 633 1 322 667
2019 301 365 0,6768394 203 976 1 526 643
2020 331 676 0,6446089 213 801 1 740 444
Zdroj: Autor

NPV = 1 740 444 – 992 910 = 817 534 Kč

Při nižší úrokové míře 5 % je hodnota čisté současné hodnoty kladná a její hodnota 

je  817 534 Kč.

Nyní  známe  všechny  hodnoty,  které  potřebujeme  do  vzorce  pro  výpočet  VVP. 

Dosazením do vzorce získáme:

%62,191962,0)05,020,0(*
)20937(817534

81753405,0 


VVP

Investiční  akce  je  pro  podnik  výhodná,  jelikož  vnitřní  výnosové  procento  má 

hodnotu 19,62 % a podnikem požadovaná výnosnost je o takřka polovinu nižší, a to 10 %. 

Vnitřní  výnosové  procento  ukazuje,  že  investice  by  byla  pro  podnik  výhodná,  až  do 

situace,  kdy  by  společnost  požadovala  výnos  z investice  vyšší  než  19,62  %.  Při  této 

úrokové míře je hodnota NPV rovna nule. 
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2.3.9 Investiční riziko

Abychom mohli zhodnotit rizikovost investičního projektu, potřebujeme některou 

z výše  vypočítaných  hodnot  jako  je  NPV  nebo  VVP.  Tuto  hodnotu  potom  budeme 

upravovat změnou některého z faktorů a pozorovat změnu celkové hodnoty. Pro analýzu 

citlivosti  je vybrána čistá současná hodnota, jelikož se považuje za hlavní kritérium při 

hodnocení efektivnosti investičních projektů. Jako faktory, u kterých může nastat změna 

byly vybrány kapitálový výdaj, provozní náklady a změna ceny elektrické energie. Změna 

jednotlivých faktorů byla  stanovena na 10%. U kapitálového výdaje to  bylo  zvýšení  o 

10%, stejně tak se zvýšením se počítalo u provozních nákladů. Naopak u ceny elektrické 

energie jde o snížení ceny. Tyto změny mohou investici ohrozit a snížit její efektivnost. 

Opačné změny by jí naopak jen pomohly dosáhnout ještě vyšší efektivnosti. 

V následujících tabulkách a výpočtech jsou uvedeny nové hodnoty s 10% změnou faktorů:

Zvýšení kapitálového výdaje o 10 %:

NPV = 1 397 537 – 992 910 = 404 627 Kč (původní)
NPV = 1 397 537 – 1 092 201 =   305 336 Kč (se zvýšeným KV)

Změna: 404 627 Kč - 305 336 Kč = 99 291 Kč
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Zvýšení provozních nákladů o 10 %:

NPV = 1 397 537 – 992 910 = 404 627 Kč (původní)
NPV = 1 379 136 – 992 910 = 386 226 Kč (se zvýšenými PN)

Změna: 404 627 Kč – 386 226 Kč = 18 401 Kč

Provozní náklady nové regulační řady s expanzní turbínou po 10% zvýšení

Tabulka 2.15

Rok Servis a údržba
2011 33 000
2012 33 990
2013 35 010
2014 36 060
2015 37 142
2016 38 256
2017 39 404
2018 40 586
2019 41 803
2020 43 057
CELKEM 378 308

Zdroj: Autor

Kumulovaný peněžní příjem při zvednutí provozních nákladů o 10 %

Tabulka 2.16

Rok Peněžní 
příjem

Diskontní 
faktor

Diskontovaný 
PP

Kumulovaný 
PP

2011 129 354 1 129 354 129 354
2012 152 556 0,9090909 138 688 268 042
2013 167 758 0,8264463 138 643 406 685
2014 184 538 0,7513148 138 646 545 331
2015 203 055 0,6830135 138 689 684 020
2016 223 486 0,6209213 138 767 822 788
2017 246 023 0,5644739 138 874 961 661
2018 270 879 0,5131581 139 004 1 100 665
2019 298 287 0,4665074 139 153 1 239 818
2020 328 505 0,4240976 139 318 1 379 136
Zdroj: Autor
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Snížení ceny elektrické energie o 10  %:

NPV = 1 397 537 – 992 910 = 404 627 Kč (původní)
NPV = 1 251 828 – 992 910 = 258 918 Kč (při snížené ceně el. energie)

Změna: 404 627 Kč – 258 918 Kč = 145 709 Kč

Úspora při snížení ceny elektrické energie o 10 %

Tabulka 2.17

Rok Cena elektrické 
energie v Kč

Roční výkon 
turbíny 
v kWh

Úspora v Kč

2011 1,119 144 720 161 898
2012 1,231 144 720 178 088
2013 1,354 144 720 195 897
2014 1,489 144 720 215 487
2015 1,638 144 720 237 035
2016 1,802 144 720 260 739
2017 1,982 144 720 286 813
2018 2,180 144 720 315 494
2019 2,398 144 720 347 043
2020 2,638 144 720 381 748
Zdroj: Autor

Kumulovaný peněžní příjem při snížení ceny elektrické energie o 10 %

Tabulka 2.18

Rok Peněžní 
příjem

Diskontní 
faktor

Diskontovaný 
PP

Kumulovaný 
PP

2011 117 213 1 117 213 117 213
2012 139 031 0,9090909 126 392 243 605
2013 152 705 0,8264463 126 203 369 808
2014 167 800 0,7513148 126 070 495 878
2015 184 457 0,6830135 125 987 621 865
2016 202 837 0,6209213 125 946 747 811
2017 223 111 0,5644739 125 941 873 751
2018 245 473 0,5131581 125 966 999 718
2019 270 131 0,4665074 126 018 1 125 736
2020 297 319 0,4240976 126 092 1 251 828
Zdroj: Autor
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Jak se projeví jednotlivé změny na ukazatel NPV je uvedeno v tabulce:

Analýza citlivosti rizikových faktorů na NPV

Tabulka 2.19

Rizikový faktor
Změna NPV při + 10% změně 

faktoru
% Kč

Kapitálový výdaj  24,54  99 291
Provozní náklady  4,55  18 401
Cena elektrické energie  35,98  145 709

Zvýšení kapitálových výdajů na investici:

V případě, že kapitálové výdaje vzrostou o 10%, NPV se sníží o 24,54 % což je 

99 291 Kč. Situace, že by se kapitálový výdaj zvedl o 10% je velice nepravděpodobná, 

jelikož cenová nabídka firmy GASCONTROL, společnost s.r.o. je již uzavřená a nejedná 

se o investiční projekt velkého rozsahu a dlouhodobé výstavby. 

Jako ochranu proti tomuto rizikovému faktoru se nabízí správné zákonné smluvní 

zajištění ceny zakázky u společsnoti GASCONTROL, společnost s.r.o., aby se kapitálový 

výdaj nemohl neočekávaně zvýšit.

Zvýšení provozních nákladů:

Při zvýšení provozních nákladů každý rok o 10 % se NPV sníží pouze o 4,55 % 

v peněžním vyjádření 18 401 Kč. Tento případ může nastat v případě větší poruchovosti, 

nutných častějších kontrol a nákladnější údržby nové regulační řady, ale změna není nijak 

vysoká a příliš by celkovou efektivnost a přijatelnost investičního projektu pro společnost 

neovlivnila.

Pro eliminaci tohoto rizika je nutná pravidelná kontrola regulační řady s expanzní 

turbínou kvalifikovanými  zaměstnanci,  popřípadě  záruční  opravy a údržba  plynoucí  ze 

zákonné záruky.

Snížení cen elektrické energie a tím změnšení úspor:

Na  rozdíl  od  předcházejících  dvou  rizikových  faktorů,  které  buďto  příliš 

neovlivnily  NPV nebo  jejich  nastolení  je  velice  nepravděpodobné  až  nemožné,  riziko 

změny ceny elektrické energie ovlivní NPV významně a i udržení hladiny ceny je velmi 
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nejisté.  Pokud  by  cena  elektrické  energie  klesla  o  10  %,  bylo  by  NPV  ovlivněno 

významně, a to snížením o 35,98 %. Hodnota NPV by poklesla o 145 709 Kč, což je velice 

výrazná změna. Pokud by elektrická energie opravdu zlevnila, turbína by nebyla schopna 

takových úspor, s jakými počítám v této diplomové práci. Trend je ale v posledních letech 

opačný a cena elektrická energie každým rokem stoupá, je tedy velice nepravděpodobné, 

že by tato situace mohla nastat. Ze všech faktorů je tento největším rizikem u investičního 

projektu. Překvapivé je, že růst ceny elektrické energie by investici a její NPV pomohl.

Ovlivnění tohoto rizikového faktoru a ochrana před ním je velmi obtížná, jelikož 

cena elektrické energie je utvářena trhem a společnost ŽDB GROUP a.s. není schopna 

cenu ovlivnit.

Kvantifikace rizika

Kvantifikace rizika dle rozptylu peněžních příjmů a směrodatných odchylek a tím 

změření  absolutní  míry  rizika  není  možné,  jelikož  se  mi  nepodařilo  zjistit 

pravděpodobnosti  nastolení  jednotlivých  rizikových  faktorů  a  nemám  k dispozici  ani 

kvalifikovaný expertní odhad, který by mi mohl v tomto výpočtu pomoci.

Relativní riziko

Pro  účely  diplomové  práce  mohu  ještě  určit  subjektivní  pravděpodobnost 

nepříznivých jevů. Tento výpočet bude sloužit jen jako ukázka dalšího možného výpočtu 

rizika, jelikož všechny vstupní údaje a data jsou smyšlené a neodpovídají skutečnosti, která 

by  nastala  ve  společnosti  ŽDB GROUP a.s.  Díky  tomuto  výpočtu  mohu  určit  stupeň 

ohrožení a stanovit relativní riziko.

Jako  první  se  musí  určit  nepřiznivé  jevy.  Mezi  tyto  jsem  zvolil  snížení  ceny 

elektrické energie,  nárůst kapitálových výdajů, poruchovost zařízení,  potíže s montáží a 

zvýšení provozních nákladů. Určí se závažnost těchto faktorů a pravděpodobnost, s jakou 

by mohly  nastat.  Pomocí  vynásobení  závažnosti  a  pravděpodobnosti  dostaneme stupeň 

ohrožení jednotlivých nepříznivých jevů. Podle závažnosti a stupně ohrožení projektu se 

vypočítá riziko podle vzorce 1.18 z teoretické části diplomové práce:
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100*
Zav

So
R projektu Vzorec (1.18)

kdy: R = relativní riziko (v procentech)

Soprojektu = stupeň ohrožení projektu (součet všech stupňů nepříznivých jevů)

Zav = součet závažnosti všech nepříznivých jevů

Relativní riziko

Tabulka 2.20

Nepříznivé jevy Závažnost Pravděpodobnost 
působení v %

Stupeň 
ohrožení

Snížení cen elektrické energie 10 10 1
Poruchovost zařízení 8 15 1,2
Nárůst kapitálových výdajů 7 5 0,35
Potíže s montáží zařízení 5 5 0,25
Zvýšení provozních nákladů 3 10 0,3
 
Celkový stupeň ohrožení 33  3,1
Celkové riziko 100 9,4 %
Zdroj: Autor

Relativní riziko investičního projektu vyšlo dle zadaných subjektivních hodnot ve 

výši 9,4 %. Výpočet relativního rizika může pomoci managementu při výběru z několika 

variant  investičních  projektů.  Při  rozhodování  o  přijetí  investice  se  společnost  nemůže 

rozhodnout jen na základě vypočtené užitnosti, ale musí brát v potaz také riziko. Investiční 

projekt s největší užitností může mít také nejvyšší riziko a nemusí být tak výhodný pro 

společnost.
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ZÁVĚR

Přínosem této  diplomové  práce  pro  společnost  ŽDB GROUP a.s.  by  mělo  být 

zhodnocení investičního projektu, který hodlá uskutečnit. Bez takto vypočítaných hodnot 

je nemožné určit, zda se investice společnosti vyplatí nebo naopak.

Investiční projekt nové regulační řady s expanzní turbínou je projektem do jednoho 

milionu  korun.  Pro  většinu  malých  podniků  popřípadě  podnikatelů  je  takováto  částka 

vysoká a při neúspěchu investice by mohla vážně ohrozit i samotnou existenci subjektu. U 

společnosti jako je ŽDB GROUP a.s. toto u takových částek nehrozí, ale i tak je velice 

důležité  vypočítat,  jak se investice  bude po ekonomické a  finanční  stránce  během své 

životnosti chovat.

Abych  zjistil  efektivnost  uvažované  investice,  musel  jsem  vypočítat  kapitálové 

výdaje a peněžní příjmy a následně je porovnat a vypočítat, kdy se investice vrátí. Peněžní 

příjmy plynoucí z investice představují ušetřené náklady za elektrickou energii, kterou je 

schopna expanzní turbína sama vyrobit. Mezi náklady patří především údržba a servis nové 

regulační řady a kapitálový výdaj rozdělený do odpisů v jednotlivých letech ekonomické 

životnosti. Ve chvíli, kdy jsem přesně znal výši kapitálového výdaje a peněžních příjmů 

plynoucích  z investice,  jsem  mohl  začít  s hodnocením  efektivnosti.  Metody  uvedené 

v teoretické části jsem použil i v části praktické. Číselně a tam, kde to výpočet dovoloval, i 

peněžně,  jsem vyjádřil  dobu návratnosti,  čistou  současnou hodnotu,  index ziskovosti  a 

vnitřní  výnosové  procento.  Nakonec  jsem pomocí  NPV zjišťoval  riziko,  které  nastane 

v případě změny faktorů ovlivňujících NPV. Výpočet relativního rizika je další možností, 

jak zhodnotit výhodnost investice pro společnost.

Všechny výpočty ukázaly investici  jako výhodnou pro společnost ŽDB GROUP 

a.s. Investice se vrátí  a její  realizace zvýší hodnotu společnosti.  Jako největší riziko se 

ukázala možná změna ceny elektrické energie, jelikož počítané úspory jsou přímo závislé 

na ceně energie. Ačkoliv v jiných případech by pokles ceny energie ekonomické ukazatele 

zlepšil, tady by snížil úspory plynoucí z  investice. Na tomto místě se ještě jednou zmíním 

o  tom,  že  všechny  nákupní  ceny  uvedené  v této  diplomové  práci,  jsou  upraveny 

koeficientem a tudíž neodráží skutečné ceny, které společnost ŽDB GROUP a.s. používá 

při obchodování na trhu.

Tato  diplomová  práce  má  sloužit  společnosti  ŽDB  GROUP  a.s.  jako  podklad 

v jejím investičním rozhodování. Pokud by se řídila touto prací, projekt by měl být přijat, 
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jelikož  je  pro  společnost  výhodný.  Rozhodnutí  ovšem  mohou  ovlivnit  i  okolnosti, 

informace,  data  a  podklady  které  nejsou  v práci  zaznamenány  a  nebo  mi  nebyly 

poskytnuty. 
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SEZNAM ZKRATEK

NPV Čistá současná hodnota

VVP Vnitřní výnosové procento

Ir Index ziskovosti

ČPK Čistý pracovní kapitál

ZC Zůstatková cena

a.s. Akciová společnost

s.r.o. Společnost s ručením omezeným

kWh Kilowatthodina

Kč Koruna česká

Sb. Sbírka

OA Oběžná aktiva

Ks Kus

CF Cash flow 
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Příloha č. 1: Umístění regulační stanice s expanzní turbínou



Příloha č. 2: Expanzní turbína

         

         

         



Příloha č. 3: Základní údaje stávající regulační stanice

Médium zemní plyn
methan – min 85% obj.
ethan a vyšší – max.9,1% obj.
inerty (CO2+N2) – max. 7% objemu

Vlastnosti plynná výbušná látka lehčí než vzduch
Hustota 0,717 – 0,804 kg/m3
Meze výbušnosti 5 až 15% objemu
Teplota vznícení 632°C
Výhřevnost 33,84 MJ/ m3
Teplotní třída T1
Skupina výbušnosti II. A
Vstupní přetlak max. 20-25 barů
Výstupní přetlak 6 barů, 300 mbar
Jmenovitý přetlak 40 barů
Výpočtový přetlak DP 40 barů
Vstupní teplota plynu max + 20°C, min 0°C



Příloha č. 4: Základní údaje nové regulační řady s expanzní turbínou

Vstupní tlak plynu 20-25 bar
Výstupní tlak z exp. turbiny 7,5 bar
Výstupní tlak z regulátoru 6,0 bar
Výkon na svorkách generátoru 11 kW
Maximální výkon generátoru 18,5 kW
Výkon generátoru při přetížení 20 kW
Max. průtočné množství na turbíně ~3000 Nm3/h
Jmenovité napětí 400 V, 3f
Jmenovitá frekvence 50 Hz
Vstupní příruba řady DN 80
Vstupní příruba turbíny DN 80
Výstupní příruba turbíny DN 100
Výstupní příruba řady DN 100
Otáčky pomaluběžné hřídele 3000 min-1
Max.hod. abs.chvění v místě ložisek 4,5 mm.s-1
Hmotnost generátoru 157 kg
Celková hmotnost turbíny 207 kg
Základní rozměry 1 x 0,5 x 1 m
Požadovaná kvalita plynu–max.obsah susp.látek 5 mg/l (filtrace)
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