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Anotace 

Tato práce se zabývá základní klasifikací investičního projektu - otevření uhelného 

lomu, jejím cílem je vyhodnocení investice. Jako vhodná lokalita bylo vybráno chráněné 

loţiskové území Křemýţ, jenţ je vzdáleno dva kilometry od města Teplice. Cílem práce je 

zhodnotit moţnosti alternativy otevření uhelného lomu z pohledu investice a její 

návratnosti. Úvod práce je, mimo jiné, zaměřen na teoretické informace týkající se investic 

jako takových a právní úpravy dobývání uhlí. Stěţejní část práce je zaměřena na jednotlivé 

investiční fáze, jimiţ investiční projekt prochází. V jejich průběhu je podrobně 

charakterizován postup těţby hnědého uhlí v lokalitě Křemýţ včetně klasifikace nákladů 

s ní spojených, zdrojů financování a personálního zajištění. V závěru práce je pak uveden 

výpočet cash flow a metody čisté současné hodnoty pro zhodnocení celého investičního 

projektu.     

Annotation 

This work deals with the basic classification of the investment project - opening a 

coal mine. A suitable site was chosen Křemýţ protected deposit area, which is located two 

kilometers from the town of Teplice. The goal is to evaluate alternative options open a 

small coal mine in terms of investment and its return. Introduction is, inter alia, focus on 

the theoretical information on investments such as legislation and coal mining. The central 

part is focused on the individual investment phase through which the investment project. In 

the course of a detailed process characterized by brown coal mining in the area Křemýţ 

including classification of costs associated with, sources of funding and staffing. The 

conclusion is then given the calculation of cash flow and net present value method for 

evaluating the investment project.  

 

Klíčová slova: náklady, investice, cash flow, těţba, kapitál 

Keywords: costs, investmens, cash flow, production, capital 
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Seznam použitých zkratek 

A
d
 – obsah popela v bezvodném stavu 

C – celkový investovaný kapitál 

C0 – počáteční kapitál 

CF – cash flow (tok peněz) 

ČNR – česká národní rada 

D – kapitál věřitelů 

DP – dobývací prostor 

E – vlastní kapitál 

EAT – čistý zisk 

BHP – bezpečnost a hygiena práce 

EBT – zisk před zdaněním 

JZD – jednotné zemědělské druţstvo 

k1 – odpisová sazba v prvním roce 

k2 – odpisová sazba v dalších letech 

MS – mnoţství síry 

no – rok odpisování 

O1 – odpisy v prvním roce 

PC – pořizovací cena 

POPD – plán otvírky, přípravy a dobývání 

  
 

 – spalné teplo v hořlavině 

  
 

  – výhřevnost v původním stavu 

rd – náklady na kapitál věřitelů 

re – náklady na vlastní kapitál 

t – daň z příjmů 

WACC – diskontní míra, náklady kapitálu 

  
 

  – obsah veškeré vody v původním stavu 

ZC – zůstatková cena 
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Úvod  

Z názvu bakalářské práce (dále jen „práce“) vyplývá, ţe se budu zabývat 

problematikou otevření uhelného lomu z pohledu investice a její návratnosti. Toto téma 

jsem shledala zajímavým, z důvodu energetické krize, se kterou se dnešní společnost 

potýká.  

Cílem práce je hypoteticky analyzovat postupy, které je nutné podniknout, při 

otevření uhelného lomu a zhodnotit zda bude investice realizovatelná. Jiţ na první pohled 

je znát, ţe se jedná o projekt, s dlouhodobou návratností vloţeného kapitálu. Jako 

vhodnou lokalitu jsem pro svou práci našla chráněné loţiskové území Křemýţ (dále jen 

CHLÚ Křemýţ), které je vzdáleno 2 km od města Teplice.  

Ve své práci informuji o stavu loţisek hnědého uhlí na našem území. Většina 

energetických společností řeší problém s nedostatkem této suroviny. Mnohé z nich mají 

uzavřeny smlouvy s těţebními společnostmi pouze do roku 2012 a uvaţují, jakým 

směrem se dále odeberou. Zda přistoupit na stále vyšší ceny hnědého uhlí, či provést 

kompletní předělávku na zemský plyn, případně jiné zdroje. 

V první kapitole práce se zaměřím na investice z teoretického hlediska. Stěţejní 

částí této kapitoly jsou jednotlivé metody hodnocení efektivnosti investičních projektů. 

Uvedu charakteristiku tří základních a nejpouţívanějších metod.  S otevřením uhelného 

lomu je rovněţ spojeno mnoho úředních kroků. Celý proces začíná jiţ od zjištění výskytu 

výhradního loţiska. Nálezce má ze zákona stanovenou oznamovací povinnost. Uvádím 

základní právní normy, kterými se řídí vyhledávání a průzkum loţisek, geologické práce  

i nakládání s nerosty.  

Druhá kapitola se věnuje fázím investičního projektu jako takovým. Jde o tyto tři 

fáze, předinvestiční, investiční a provozní. V jednotlivých podkapitolách charakterizuji 

kaţdou fázi.  

Třetí kapitolu práce jsem nazvala „Předinvestiční fáze“ a charakterizuji v ní 

základní vlastnosti zvolené lokality vybrané k povrchové těţbě uhlí, jako jsou bilanční 

zásoby hnědého uhlí, jeho kvalita a ţivotnost lomu s ohledem na vytěţené mnoţství za 
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rok. V neposlední řadě je zde uvedeno vše, co je spojeno s technologickým postupem 

samotné těţby, od jejího zahájení po nezbytné technologické zařízení. 

Důleţitou částí práce je čtvrtá kapitola. Uvádím zde základní klasifikaci nákladů 

spojených s investičním projektem. Dále je upřesněn zdroj financování a sloţení 

počátečního kapitálu. Projekt by nebylo moţné realizovat bez pouţití cizího zdroje 

financování. Jako nejvhodnější jsem zvolila bankovní úvěr, který umoţní získat potřebné 

finanční prostředky na pokrytí počátečních nákladů spojených s pořízením strojů, 

provozními náklady, a vybudováním příjezdové komunikace.  

Pátá kapitola je zaměřena na provozní fázi projektu. Organizace jiţ hypoteticky 

začíná dosahovat prvotních výnosů ze své činnosti, ty jsou však podrobněji uvedeny 

v následující kapitole, plánem trţeb. Základem fáze jsou náklady vynaloţené na provoz 

lomu, které jsou zde podrobně charakterizovány. Jedná se o mzdové náklady, pronájem 

techniky, odpisy a ostatní náklady, jako například pohonné hmoty, trhací práce, úroky 

z úvěru atd. 

Šestá kapitola je určena pro vyhodnocení investice. Rozčlením náklady podle 

druhu, na provozní, investiční a finanční. Pomocí těchto údajů a plánu trţeb, vypočtu 

očekávanou hodnotu cash flow. Výsledná hodnota je nezbytným podkladem pro výpočet 

diskontní míry a čisté současné hodnoty investice, pomocí nichţ zhodnotím návratnost 

investice. 

V závěru budou stručně shrnuty odpovědi na následující otázky. Co bylo cílem 

bakalářské práce? Jakým způsobem jsem se k výsledku dopracovala? Co z toho vyplývá? 

V našem případě dojdu ke zjištění, zda je projekt – otevření uhelného lomu z hlediska 

návratnosti investice přijatelná, či nikoliv.  
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1. Základní informace o těžbě a investicích 

V této kapitole je uvedena definice pojmu investice a jednotlivé metody hodnocení 

efektivnosti investičních projektů, včetně charakteristiky. Základní těţenou surovinou je 

uhlí, stručně ho charakterizuji, zmíním se o vyuţití a tématech sním spojených, jako je 

například energetická krize, prolomení těţebních limitů a v neposlední řadě právní úprava 

dobývání.  

1.1 Investice 

Pojmem investice, nazýváme část finančních prostředků vloţených do kapitálu, 

který nepřináší okamţitý zisk, ale v budoucnu předurčuje vrácení vloţených finančních 

prostředků. „Firmy investují, aby dosáhly zisku. Protoţe kapitálové statky jsou pouţívány 

mnoho let, investiční rozhodnutí jsou závislá na poptávce po výstupu vyráběném za 

pomoci nových investic, úrokových mírách a daních, které ovlivňují investiční náklady   

a očekávání firem ohledně stavu ekonomiky [4].“ 

Vzhledem k tomu, ţe se podmínky plánované investice mohou v průběhu realizace 

měnit, je vhodné mít připraveno více investičních strategií a reagovat tak na případné 

změny [5].  

K hodnocení efektivnosti investic máme dva způsoby [1]:  

1) Statické metody - zaměřují se na sledování peněţních přínosů z investice, 

poměřování s počátečními výdaji. Opomíjí faktor rizika a času. 

a) Průměrné roční cash flow 

b) Průměrná doba návratnosti 

c) Průměrné procento výnosu 

d) Průměrný výnos z účetní hodnoty 

2) Dynamické metody - zohledňují faktor času i rizika, jejich základem je 

diskontování všech vstupních hodnot. 

a) Čistá současná hodnota (dále jen NPV) – Net present value je rozdíl mezi 

současnou hodnotou výnosů a současnou hodnotou nákladů, zohledňuje tedy 

faktor času. Poţaduje se její kladná hodnota. Vyuţívá se u projektů s počáteční 
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investicí a očekávané budoucí peněţní příjmy splatí počáteční investici.     

Vzorec pro výpočet NPV: 

NPV =       
   

      
  

   

      
 

   

      
         

   

      
 
    

b) Vnitřní výnosové procento (IRR – Internal Rate of Return) – je relativní výnos, 

kterou projekt poskytuje během svého ţivota. Jedná se vlastně o diskontní 

sazbu, v níţ se NPV peněţních prostředků rovná nule. Tedy současná hodnota 

výnosů je rovna současné hodnotě nákladů spojených s projektem. Investice    

je přijatelná, je-li IRR větší neţ trţní míra stejně rizikových investic.  

                           
   

        
 
    = 0 

c) Metoda doby návratnosti investice – vypočítává se doba návratnosti vloţených 

prostředků v podobě výnosů. Tato vypočtená doba je porovnávána s maximálně 

přípustnou dobou návratnosti. Maximálně přípustná doba návratnosti je 

předmětem podnikatelské úvahy a ovlivňuje ji řada faktorů, jako například 

rizikovost daného projektu atd. Doba splacení investice můţe zobrazit i míru 

likvidity investice. 

d) Index ziskovosti – je relativním měřítkem, představuje poměr přínosů                

a počátečních kapitálových výdajů. Projekt je moţné realizovat v případě, ţe je 

index ziskovosti větší neţ 1. Tato metoda nám umoţňuje vyhodnotit přijatelnost 

investice, ale také porovnání dvou rozdílných projektů z relativního úhlu 

pohledu.  

e) Průměrný výnos z účetní hodnoty – je poměr průměrných čistých toků, 

sníţených o odpisy a daně proti průměrné hrubé účetní hodnotě investice, která 

je sníţená o kumulované odpisy v kaţdém roce. Poţaduje se nejvyšší 

procentuální hodnota. 

1.2 Hnědé uhlí 

Hnědé uhlí je hořlavá hornina sloţená převáţně z vodíku, uhlíku, kyslíku, síry        

a velkého mnoţství příměsí. Získává se povrchovým nebo hlubinným dobýváním. 
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Z geologického hlediska je mladší neţ černé a proto je méně kvalitní. Důleţitým 

ukazatelem kvality je výhřevnost a spalné teplo [12].  

„Hnědé uhlí je v České republice (dále jen ČR) dosud hlavním zdrojem energie. 

Největší české hnědouhelné pánve vznikly v tektonickém příkopu a sledují směr 

souběţně s Krušnými horami a severozápadní hranicí ČR. Celková rozloha uhlonosné 

sedimentace činí 1900 km
2
. Nejrozsáhlejší severočeská pánev se dělí na tři dílčí části. Na 

celkové produkci hnědého uhlí v ČR se severočeská pánev podílí zhruba 79%, 

zbývajících 21% pochází z pánve sokolské. Dobývání probíhá, aţ na jediný důl, 

povrchovým způsobem [11].“ Umístění jednotlivých těţebních lokalit je vyobrazeno na 

obrázku č. 1. 

„Poměrně značné zásoby hnědého uhlí v severních Čechách (severočeské uhelné 

pánvi) jsou blokovány na základě vyhlášení o tzv. územních limitech těţby hnědého uhlí 

v severních Čechách. Ty byly stanoveny usnesením vlády ČR č. 444 z roku 1991, které 

bylo přijato na návrh tehdejšího ministra ţivotního prostředí. Usnesení vlády definuje 

dobývací prostory a oblasti, které by měly zůstat nevytěţeny. Hlavním důvodem jejich 

stanovení byla ochrana ţivotního prostředí a krajiny v oblasti severních Čech. S tenčícími 

se zásobami hnědého uhlí v těţených lokalitách dochází ke stupňování tlaku na 

přehodnocení původního rozhodnutí z roku 1991 [11].“ Na obrázku č. 2 jsou přehledně 

graficky znázorněny ţivotnosti těţebních lokalit v závislosti na těţebních limitech 

hnědého uhlí.  

Spalování uhlí produkuje oxid uhličitý a siřičitý. Oxid siřičitý reaguje s vodou, 

pokud se dostane do atmosféry, reaguje s vodní párou a vrací se na zem v podobě 

kyselých dešťů. Zvýšená kyselost v půdě a ve vodních tocích se nepříznivě projevuje na 

vodních ţivočiších a rostlinstvu. Emise uhelnatých elektráren výrazně přispívá ke 

globálnímu oteplování, v dnešní době je kladen vysoký důraz na ekologii a tak většina 

elektráren vyuţívá mnoho technik pro omezení výskytu těchto látek [12].  

K odstranění škod po těţbě se vyuţívají rekultivace, zahlazení negativního zásahu 

do přírody. Rekultivace je jedna z forem krajinného plánování, jejímţ prostřednictvím by 

mělo dojít k navrácení poškozené nebo zcela zničené krajiny do původního stavu. Cílem 

je obnovit funkci soběstačného ekosystému. Významným zdrojem financování jsou 

uhelné společnosti, vlastníci dolů. Ti mají na základě horního zákona od roku                
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1993 povinnost vyčlenit na speciální účet procento získaných peněz z kaţdé vytěţené 

tuny uhlí [17].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Těžební lokality v severočeské hnědouhelné pánvi [13] 

 

Obr. 2 Životnost lomů v severočeské hnědouhelné pánvi [13] 

1.3 Právní úprava dobývání 

Nerostné bohatství na území České republiky je vlastnictvím státu. Tvoří jej loţiska 

vyhrazených nerostů, mezi něţ patří také hnědé uhlí. Kdo zjistí výskyt vyhrazeného 

nerostu, je zde zákonem stanovena oznamovací povinnost Ministerstvu ţivotního 

prostředí a Ministerstvu průmyslu a obchodu. V případě kladného výskytu nerostu vydá 

Ministerstvo ţivotního prostředí osvědčení o výhradním loţisku, které zašle na 

Ministerstvu průmyslu a obchodu, krajskému úřadu, obvodnímu báňskému úřadu, orgánu 

územního plánování, stavebnímu úřadu a organizaci, pro niţ bylo provedeno vyhledávání 

nebo průzkum výhradního loţiska. Vyhledávání a průzkum loţisek se řídí zákonem    
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ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění 

zákona ČNR č. 543/1991 Sb., který dále upravuje nakládání s nerosty, postup při 

geologických pracích. Jako právní ochrana výhradního loţiska proti znemoţnění 

dobývání slouţí chráněné loţiskové území, které stanový Ministerstvo ţivotního prostředí 

po projednání a v součinnosti s dalšími orgány státní správy.  

Výsledky vyhledávání a průzkumu loţiska se vyhodnocují podle stupně 

prozkoumanosti, podmínek vyuţitelnosti na bilanční zásoby a přístupnosti k dobývání. 

Dokumentace výstavby lomu musí splňovat hospodárné vyuţití výhradního loţiska, 

optimální rozmístění povrchových zařízení, zvolení nejvhodnější dobývací metody, 

ukládání a vyuţití vyrubaných nerostů a odpadů, ochrana před případným 

znehodnocením sousedícího loţiska, bezpečnost provozu a doklad o vypořádání střetu 

zájmů. Oprávnění k dobývání nerostu vzniká stanovením dobývacího prostoru, které 

vydává Obvodní báňský úřad a lze při předloţení POPD spojit stanovení DP s řízením o 

povolení hornické činnosti. K podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru musí mít 

organizace předchozí souhlas Ministerstva ţivotního prostředí po projednání s 

Ministerstva průmyslu a obchodu.  

Na výhradní loţisko má přednostní nárok zadavatel, pokud neprojeví zájem, můţe 

přednostní nárok uplatnit organizace, jenţ se na průzkumu podílela finančně, nejpozději 

do jednoho roku od ukončení platnosti rozhodnutí o stanovení průzkumného území. 

Stanovením dobývacího prostoru, vzniká organizaci právo k dobývání výhradního 

loţiska, avšak zahájení činnosti je moţné aţ po vydání povolení báňským úřadem. 

Organizace musí dobývat výhradní loţisko pouze v dobývacím prostoru, který jí byl 

určen. Pokud je při dobývání zjištěno loţisko jiného vyhrazeného nerostu, vztahuje se na 

organizaci oznamovací povinnost na Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo 

ţivotního prostředí a Obvodní báňský úřad.  

Organizace je povinna vytvářet rezervu finančních prostředků, k odstranění škod na 

krajině v důsledku těţby. Sanaci je nutné provést na všech pozemcích, které byly těţbou 

dotčeny.  

Náhrady – povinnost vzniká kalendářním rokem následujícím po roce, ve kterém 

byl dobývací prostor stanoven a končí zrušením dobývacího prostoru. Organizace je 

povinna platit úhrady na účet: 
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- Obvodního báňského úřadu – jednou ročně, 100 Kč – 1 000 Kč za kaţdý započatý ha 

plochy dobývacího prostoru, odstupňováno dle stupně ochrany ţivotního prostředí.       

75% poplatku je převedeno na účet obce, kde se dobývací prostor nachází, zbylých       

25% převedeno do státního rozpočtu. Dalším ročním poplatkem je částka vypočtená 

z vydobytých vyhrazených nerostů, po jejich úpravě, která činí nejvýše 10% z trţní ceny 

vydobytých nerostů, v roce ve kterém byly vydobyty.  

- rezervnímu fondu – k zajištění důlních škod, ukládají se na zvláštní účet, výše rezervy je 

na vrub nákladů, čerpání schvaluje obvodní báňský úřad po předchozí dohodě 

s ministerstvem ţivotního prostředí po předloţení výčtu důlních škod [6].  
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2. Fáze investičního procesu  

Téma této kapitoly vychází z teorie investování. Zaobírá se problematikou výběru 

vhodného objektu k financování. Pokud chci, úspěšně realizovat dlouhodobý investiční 

projekt, je třeba věnovat důleţitou pozornost vlastní přípravě. Dlouhodobou investici 

členíme do tří fází – předinvestiční, investiční a provozní. 

2.1 Předinvestiční fáze 

V této kapitole upřesním, v jaké lokalitě a jakým způsobem bude těţba probíhat. 

Určím mnoţství bilančních zásob a kvalitu získané suroviny. Zjištění potenciálního 

okruhu budoucích zákazníků. Nezbytnou součástí předinvestiční fáze je zjištění 

legislativních kroků např. těţební povolení, ţivnostenské ohlášení, uvedeno v kapitole 

1.3. Další problematikou je splnění kvalitativních norem, technických norem s ohledem 

na bezpečnost práce, ty však ve své práci rozebírat nebudu, nejsou pro nás podstatné. 

2.2 Investiční fáze 

Je samotná realizace projektu, při níţ je nezbytné shrnutí základních dat o loţisku, 

ze kterých plyne výše finančních prostředků. Je nutné určit sloţení počátečního kapitálu   

a nákladů na investici. V případě, ţe je počáteční kapitál nedostačující, je nezbytné vyuţít 

k financování rovněţ cizí zdroj. Dalším úkolem bude zjistit podmínky pro poskytnutí 

úvěru, vybrat vhodný typ a určit jeho výši. 

2.3 Provozní fáze 

Týká se celé etapy projektu. Provozní náklady jsou nezbytným podkladem pro další 

výpočty, které jsou potřebné ke zhodnocení investice. Učiním zde několik manaţerských 

rozhodnutí, která budou mít zásadní vliv na jejich výši. Blíţe specifikuji personální 

problematiku – počet pracovníků, výše mezd. Určím metodu odpisování hmotného 

dlouhodobého majetku. Rozhodnu o strategii, kterou se bude organizace v případě 

techniky odebírat, zda zvolit pronájem od externí firmy či upřednostnit vlastní koupi.  
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3. Předinvestiční fáze 

V předinvestiční fázi rozeberu základní charakteristiku projektu, stanovím velikost 

bilančních zásob, zvolím postup těţby a technologická zařízení. 

3.1 Základní charakteristika projektu 

Podstatou této práce je zhodnotit investici – otevření uhelného lomu. Na základě 

dostupných materiálů určím lokalitu těţby, kvalitu suroviny, celkové mnoţství 

bilančních, nebilančních zásob a roční vytěţené mnoţství. Od těchto údajů se odvíjí výše 

provozních, investičních a finančních nákladů, které porovnám s předpokládanými 

příjmy. Ve své práci učiním několik manaţerských rozhodnutí, která budou mít zásadní 

vliv na výsledek investice. K vyhodnocení pouţiji dynamickou metodu – čistou 

současnou hodnota podniku, která udává, o kolik vzroste hodnota organizace za pouţití 

vlastních či cizích zdrojů. V případě kladného výsledku vypočtu dobu návratnosti 

investice, v opačném případě je investice nepřijatelná. 

Na základě státní expertízy z roku 1988, se na katastrálním území CHLÚ Křemýţ, 

nachází loţisko hnědého uhlí, jehoţ celkové bilanční zásoby jsou 15 979 000 tun. Z této 

analýzy téţ vyplývá, ţe se zde nachází loţisko čediče [9]. V případě schválení investice 

je cílem úplné vytěţení prostoru, včetně přídavného loţiska čediče a sanace dobývacího 

prostoru. Fotografie vybrané lokality jsou uvedeny v příloze č. 1. 

Cena hnědého uhlí této kvality, se na trhu pohybuje okolo 500 Kč za tunu. 

Průzkumem trhu jsem dospěla k názoru, ţe poptávka po hnědém uhlí je vysoká, jak jsem 

jiţ zmiňovala v úvodu této práce. Jako vhodného odběratele jsem posoudila akciovou 

společnost, Plzeňská teplárenská, a.s., která je zaměřena na výrobu a rozvod tepelné 

energie pro potřeby vytápění a přípravy teplé vody. Nyní tato firma řeší problém 

s dodávkou uhlí. Společnost nemá uzavřenou smlouvu s ţádnou těţební společností a uhlí 

nakupuje pouze formou měsíčních objednávek. Tříletou spolupráci je ochotna nabídnout 

pouze společnost Czech coal, a to za mnohem vyšší cenu [14]. Výroční zpráva z roku 

2009 hovoří o spotřebě hnědého uhlí přibliţně 600 000 tun za rok [18]. Od tohoto údaje 

odvíjím roční těţbu. Vzhledem k tomu, ţe mám v úmyslu vytěţit pouze bilanční zásoby 
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hnědého uhlí, bude ţivotnost lomu zhruba 23 let a po celou tuto dobu budou probíhat 

sanační a rekultivační práce. 

3.2 Velikost bilančních zásob hnědého uhlí 

Důleţitým kritériem pro určení kvality hnědého uhlí je výhřevnost v původním 

stavu. Z našich údajů vyplývá, ţe kvalita nebilančních zásob je nevyhovující, proto je 

nevytěţím – tabulka č. 2. Kvalita bilančních zásob byla zhodnocena jako dostatečná pro 

průmyslové účely – tabulka č. 1.  

Tabulka č. 1 Bilanční zásoby hnědého uhlí – volné, území CHLÚ Křemýž [9] 

 

Kategorie Čísla bloků Množství 

zásob v tis. t 

A
d
 

% 

Q
d

i 

MJ/kg 

Q
r
i 

MJ/kg 

MS 

g/MJ 

W
r
t 

% 

C1 101 722 41,91 13,68 7,88 0,67 35,92 

C2 103-106,202-204, 

303,304 

979 33,39 14,91 8,42 0,69 37,37 

Tabulka č. 2 Nebilanční zásoby hnědého uhlí – volné, území CHLÚ Křemýž [9] 

 

„ Zásoby výhradního loţiska se ve výpočtech klasifikují: 

a) podle stupně prozkoumanosti výhradního loţiska a znalosti jeho úloţních poměrů 

nebo jeho části; 

b) podle podmínek vyuţitelnosti na zásoby bilanční, které jsou vyuţitelné v současnosti 

a vyhovují stávajícím technickým a ekonomickým podmínkám vyuţití výhradního 

loţiska a zásoby nebilanční, které jsou v současnosti nevyuţitelné, protoţe 

nevyhovují stávajícím technickým a ekonomickým podmínkám vyuţití, ale jsou 

podle předpokladu vyuţitelné v budoucnosti; 

Kategorie Čísla bloků Množství 

zásob v tis. t 

A
d
 

% 

Q
d

i 

MJ/kg 

Q
r
i 

MJ/kg 

MS 

g/MJ 

W
r
t 

% 

C1 101 10 971 27,25 18,80 10,68 0,85 38,18 

C2 103,104 2 036 27,34 18,38 10,54 0,92 37,66 

C2 102,201,301,302 1 271 31,65 17,60 10,05 0,74 37,65 
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c) podle přístupnosti k dobývání, která je podmíněna technologií dobývání, bezpečností 

provozu a stanovenými ochrannými pilíři na volné a vázané. Vázané zásoby jsou 

zásoby v ochranných pilířích povrchových a podzemních staveb, zařízení a důlních 

děl, jakoţ i v pilířích stanovených k zajištění bezpečnosti provozu a ochrany právem 

chráněných zájmů. Ostatní zásoby jsou volné [3].“  

Podle stupně prozkoumanosti se zásoby klasifikují na kategorie A, B, C1, C2, D. 

Kategorie A – zásoby nejlépe ověřené, jsou známy úloţní a tektonické poměry          

(tvar, stavba jakost loţiska a technologické parametry). Kategorie B – zásoby v jisté míře 

ověřené, jsou známy hlavní zvláštnosti, stanoveny průmyslové druhy, tvar a stavba 

loţiskového tělesa. Kategorie C1 – zásoby ověřené, jsou známy v celkových rysech tvar a 

rozměry loţiska, základní charakter úloţních poměrů a stavby loţiska. Vlastnosti jsou 

charakterizovány laboratorní nebo modelovou zkouškou. Kategorie C2 – zásoby, u 

kterých je odvozený tvar, rozměry, vnitřní stavba z geologických nebo geofyzikálních 

údajů. Potvrzují se ojedinělými vrty nebo a podle analogie z obdobných loţisek. Do této 

kategorie se zahrnují i zásoby více poznané, ale pro velmi sloţitou geologickou stavbu 

nebo škodlivým sloţkám nezískaly znalosti pro zařazení do kategorie C1. Kategorie      

D- zásoby předpokládané [3].  

3.3 Postup při zahájení těžby 

Při lomovém dobývání musí být loţisko zpřístupněno. V mém případě je nutné 

odlesnění a sejmutí svrchní vrstvy, ornice. Ornici a ostatní zeminu pouţiji při sanaci a 

v první fázi ji zaloţím mimo těţbou dotčená území.  

Otvírka bez zářezu se provádí pro loţiska uloţená nad úrovní terénu a loţiska 

uloţená velmi mělce pod terénem. U mělce uloţených loţisek se v první fázi skrývka 

přehazuje lopatovými rypadly vně dobývací prostor a v dalším postupu uţ do vyrubaného 

prostoru. 

Místo otvírky je vhodné zvolit v místě nejmenšího objemu nadloţí, aby došlo co 

nejdříve k těţbě uţitkového nerostu, tzn. v místě minimální mocnosti nadloţí 1 metr. 

V první fázi by byl prováděn pouze přehoz skrývky mimo dobývací prostor s vyuţitím 

cca 20 000 m² vnější plochy (skrývka, ornice). Uţitkový nerost lze dobývat po odtěţení 

nadloţí z pracovní plošiny pro uhelný řez (cca 3 000 m³ skrývky).  
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Objekt bude střeţen bezpečnostní agenturou. Jako technika bude zapotřebí lopatové 

rypadlo. Ve směru dobývacího prostoru k místu úpravy a nakládky, bude nutno 

vybudovat asfaltovou komunikaci o celkové délce 1,3 km. Odvoz suroviny si bude muset 

odběratel zajistit osobně. Ke zpracování uhlí bude zakoupen terénní drtič. Dopravní 

automobily budou odbavovány na mobilní nákladní váze. Vzhledem k tomu, ţe v nadloţí 

máme loţisko čediče, bude nutné tuto surovinu odtěţit jako první. Čedič bude rozdrcen a 

následně pouţit na zpevnění uţitkových komunikací uvnitř lomu. K odvodnění bude 

pouţita stará štola.  

3.4 Technologická zařízení 

K provozu uhelného lomu je zapotřebí následující technika: 

 Automobilová silniční váha  

 Nakladač, Dozer (střední velikost s rozrývačem) – Při zhodnocení nákladů  

 s pořízením a cenou náhradních dílů jsem zvolila moţnost pronájmu. Pro  

 lepší orientaci vycházím z přiloţeného ceníku SD a. s., viz příloha č. 2. 

 Mobilní drtič 

 Dopravní automobily 
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4. Investiční fáze 

V této kapitole uvedu prvotní náklady vynaloţené na tuto investici. Organizace je 

v počátcích zaloţení a nedosahuje ţádných výnosů. Abych se co nejvíce přiblíţila k 

reálným počátečním výdajům, je nezbytné shrnout základní data o loţisku, ze kterých 

vyplývá technologický postup, jenţ je úzce spojen s výší nákladů. Dále zde upřesním 

zdroj financování. Pro přepravu nadloţních hmot a uţitkového nerostu pouţiji pouze 

automobilovou dopravu. Hlavní příjezdová cesta, asfaltová o délce cca 1,3 km              

(10 400 m²), manipulační prostory (parkoviště atd.) o rozloze přibliţně 10 000 m². Jako 

správní budova je zde moţnost vyuţití budovy současného JZD Křemýţ, jenţ nevyuţívá 

plnou kapacitu areálu. Budova je situována směrem k loţisku a jsou zde zavedeny 

veškeré inţenýrské sítě.  

4.1 Základní data o ložisku: 

Izolovaná pánvička oválného tvaru. Délka (S-J) cca 1 800 m, šířka (Z-V) 1 300 m. 

Nadloţí (m) pr: 20.0 minimální: 1.0 maximální: 48.0 

Mocnost (m) pr: 20.0 minimální: 0 maximální: 0. 

Těţba :B   dřívější hlubinná i povrchová. [10] 

Geologické zásoby 

a) hnědé uhlí celkem 15 979 000 t; z toho bilanční volné 14 278 000 tun (C1,C2) 

b) čedič celkem 8 001 000 m³; z toho bilanční volné 7 900 000 m³ (C2). 

Průměrná mocnost čediče: 10 m 

Skrývka výkliz 

Výkliz uvnitř uhelných poloh:     403 000 m³ 

Skrývka a meziskrývka (bez čediče):           41 907 000 m³ (z toho 144 000 m³ humusu) 

Loţisko čediče:     8 001 000 m³ 
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Skrývka celkem nadloţní hmoty            50 311 000 m³ 

Průměrná roční těţba skrývky:   2.187.000 m³ 

4.2 Počáteční kapitál 

Sloţení počátečního kapitálu je následující: 

Vlastní kapitál - peníze na účtu  7 000 000 Kč 

            - pozemky          158 214 376 Kč, doloţeno přílohou č. 3. 

Cizí kapitál      - bankovní úvěr         50 000 000 Kč 

Na základě těchto informací je moţné sestavit počáteční rozvahu, která by byla 

vstupem do projektu. Organizace můţe hospodařit s celkovým kapitálem v hodnotě 

215 214 376 Kč, z čehoţ nejlikvidnější sloţka (peníze na účtu) je ve výši 57 000 000 Kč. 

V rozvaze je jiţ zohledněno rozhodnutí o vyuţití bankovního úvěru – tabulka č. 3. 

AKTIVA PASIVA 

Pozemky 158 214 376 Kč Bankovní úvěr        50 000 000 Kč 

Účty v bankách   57 000 000 Kč Základní kapitál      165 214 376 Kč 

CELKEM:           215 214 376 Kč CELKEM:      215 214 376 Kč 

Tabulka č. 3 Počáteční rozvaha k 1. 1. 2010 

4.3 Investiční náklady 

Pro těţební účely zakoupím následující techniku:  

 Drtič, pořizovací cena: 270 000Є x 24 Kč = 6 480 000 Kč  

 Silniční váha, pořizovací cena: 500 000 Kč 

 Počítačové vybavení: pořízení pro zaměstnance (vedoucí závodu, směnový 

technik, pracovník v oblasti BHP, administrativní pracovník, váţná), notebook 

včetně softwaru Windows, Office 15 000 Kč x 5 = 75 000 Kč 

 Ostatní odborný software: 30 000 Kč 
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Na rekonstrukci třech místností, sociálního zařízení a nákup nábytku vynaloţím 

částku 100 000 Kč. Mezi největší investiční náklady patří vybudování asfaltové 

komunikace, vybudování: odtěţení zeminy, skládkovné v tl. 60cm 380 Kč/m
2
 pokládka 

ŠD 0-63 v tl. 26cm 220,- Kč/m
2
 pokládka ŠD 0-32 v tl. 10 cm 180,- Kč/m

2
 pokládka 

betonu KSC I v tl. 12cm 240,- Kč/m
2
 pokládka ţivice hrubé OKH v tl. 7cm 365,- Kč/m

2
 

pokládka ţivice vrchní ABS I v tl. 5cm 245,- Kč/m
2
. Cena 1.630 Kč/m

2 .     
        

Cena celkem 10 400 m
2 

x 1 630 = 16 952 000 Kč.    [16]
 

4.4 Zdroj financování 

Organizace disponuje se základním kapitálem v celkové hodnotě 165 214.376 Kč, 

jenţ je sloţen z peněz na BÚ 7 000 000 Kč a pozemků v hodnotě 158 214 376 Kč. 

K financování tohoto projektu bude zapotřebí vyuţít cizí zdroj, úvěr na pokrytí 

počátečních nákladů, spojených s pořízením strojů, vybudováním příjezdové komunikace 

a pronájmu techniky. 

Při průzkumu bankovních úvěrových nabídek jsem dospěla k názoru, ţe podmínky 

pro získání úvěru jsou ve všech bankovních institucí téměř shodné. K získání úvěru je 

nutné podniknout následující kroky: 

1. ţádost o úvěr 

2. dokumenty opravňující k podnikání (aktuální) 

3. projekt 

4. finanční výkazy (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, cash flow) 

5. doklady k zajištění úvěru, dle charakteru zajišťovacího prostředku       

(např. u zástavního práva k nemovitosti výpis z listu vlastnictví)  

Ţádost spolu s přílohami je zaslána na centrálu banky, kde je následně finančními 

analytiky prozkoumána a vyhodnocena. Při kladném vyřízení ţádosti je v úvěrové 

dokumentaci upřesněna měna, úroková sazba, úrokové období, způsob a podmínky 

čerpání, termíny splácení úvěru a další podmínky úvěru [15].  

Nejvýhodnějším zdrojem financování projektu byl zvolen úvěr – Hypokredit od 

společnosti Reiffeisenbank. Úvěr je určen pro realizaci podnikatelských plánů, ručí se 

nemovitostí v osobním vlastnictví. Maximální výše úvěru je 75% nemovitosti zastavené 
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ve prospěch banky, v mém případě mám moţnost maximální částky úvěru,                     

tj. 50 000 000 Kč. Na základě podkladů pro výpočet výše úvěru – tabulka č. 4, budu 

čerpat úvěr v maximální výši. 50 000 000 Kč. Peníze budou převedeny na účet zřízený u 

této společnosti. Zvolená splatnost 20 let, spláceno pravidelnou jistinou, je zde moţnost 

předčasného splacení. Výše úrokové sazby je pro kaţdý projekt, podnikatele individuální. 

Stanovuje ji centrála bank na základě posouzení účetních výkazů, případně 

podnikatelských záměrů. Sazby se pohybují v rozmezí 6% – 11% p. a., ovlivňuje ji 

účelovost půjčky, rizikovost, doba splacení a výše úvěru. V prvním roce splácení bych 

uhradila jistinu ve výši 2 500 000 Kč a úroky ve výši 4 000 000 Kč (zvolila jsem si 

úrokovou sazbu 8% p. a.). V prvním roce splácení bych uhradila 6 500 000 Kč         

(jistina + úroky). 

Vybudování silniční komunikace 16 952 000 Kč 

Nákup strojů (drtič, váha)   6 980 000 Kč 

Pronájem techniky/měsíc (předpoklad) 27 635 520 Kč 

Tabulka č. 4 Náklady pro vyčíslení výše úvěru 
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5. Provozní fáze 

Provozní fáze je sloţená z nákladů vynaloţených na provoz lomu, patří mezi ně: 

 mzdové náklady 

 odpisy 

 pronájem techniky (dopravní auta, lopatová rypadla, nakladač) 

 ostatní náklady (pronájem bezpečnostní agentury, budovy, provoz 

kanceláře, PHM, opravy strojů, trhací práce, náklady na úvěr). 

V této vývojové fázi organizace dosahuje počátečních výnosů. Po odkrytí svrchních 

vrstev nadloţí, začíná těţba hnědého uhlí, dle plánované roční těţby.  

5.1. Personální zajištění 

K zajištění stálého provozu na lomu je zapotřebí minimální personální obsazení        

o 20 zaměstnancích, z toho tři osoby externí pracovníci. Profese, mzdy a počty 

zaměstnanců jsem uvedla v tabulce č. 5. Částky jsou orientační pro rok 2011, k celkovým 

hrubým nákladům na mzdy je zapotřebí připočíst odvody zaměstnavatele za zdravotní a 

sociální pojištění – hodnoty uvedeny v tabulce č. 6. Celkové měsíční náklady za 

zaměstnance včetně odvodů činí 554 760 Kč. 

Profese Hrubá mzda / osoba Hrubá mzda /celkem 

1 x závodní lomu 60 000 Kč 60 000 Kč 

5 x směnový technik 26 000 Kč 130 000 Kč 

5 x obsluha drtiče 18 000 Kč 90 000 Kč 

1 x geolog (externě) 10 000 Kč 10 000 Kč 

1 x hlavní důlní měřič (externě) 10 000 Kč 10 000 Kč 

1 x prac. v oblasti BHP (externě) 10 000 Kč 10 000 Kč 

1 x administrativní prac., účetní 19 000 Kč 19 000 Kč 

5 x váţná 17 000 Kč 85 000 Kč 

Tabulka č. 5 Náklady na měsíční personální obsazení 



Lydie Malá: Základní klasifikace investičního projektu 

2011 19 

 

 

Hrubá mzda 414 000 Kč 

ZP (sazba 9%)   37 260 Kč 

SP (sazba 25%) 103 500 Kč 

Tabulka č. 6 Měsíční mzdové náklady 

5.2 Odpisy 

„Odpisy jsou peněţním vyjádřením opotřebení investičního majetku za určité 

období, vyjadřují sniţování hodnoty investičního majetku. Jako součást nákladů pak 

sniţují zisk a tím i odváděnou daň z příjmů, aniţ jsou výdajem. Rozeznáváme dva druhy 

odpisů – účetní a daňové. Stanovení účetních odpisů je plně v pravomoci podniku            

a předpokládá se, ţe vycházejí ze skutečného opotřebení majetku ovlivněného 

předpokládanou mírou uţívání. Účetní odpisy však nejsou daňově uznávanými náklady, 

proto je třeba stanovit daňové odpisy. Podle zákona o daních z příjmů je dlouhodobý 

majetek rozdělen do pěti odpisových skupin, podle druhů [1].“ 

Vzhledem k tomu, ţe jsem nakoupila samostatné movité věci, s funkcí delší neţ 

jeden rok a vstupní cenou vyšší neţ 40 000 Kč, mou povinností je vést daňové odpisy. 

Majetek je třeba přiřadit do odpovídající odpisové skupiny, od které se odvíjí doba 

odepisování a odpisová sazba. Vybrat si můţu ze dvou způsobů odpisování, tj. lineární 

nebo zrychlený způsob. Zvolená varianta nelze měnit po celou dobu odpisování, na konci 

musí být odepsáno 100% majetku. 

Lineární způsob odpisování – první rok je odpisová sazba téměř poloviční,            

po zbytek doby odpisování je částka jiţ stejná.  

1. rok odpisování PC x (k1/100) 

2. rok odpisování PC x (k2/100) 

Zrychlený způsob odepisování – v prvním roce se odpis stanoví jako poměr 

pořizovací ceny a koeficientu odpisování pro první rok, v dalších letech jako podíl 

dvojnásobku zůstatkové ceny a rozdílu mezi koeficientem pro další roky a počtem let, po 

kterou je majetek odpisován.  
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1. rok odpisování PC / k1 (pro první rok odpisování) 

2. rok odpisování 2 x ZC / (k2 – no)  

Výpočet odpisů, porovnání lineární a zrychlené metody odpisování:  

a) lineární způsob   b) zrychlený způsob 

 Drtič PC 6 480 000 Kč 

1. rok odpisování    550 800 Kč  1) rok odpisování 1 080 000 Kč 

2. rok odpisování 1 185 840 Kč  2) rok odpisování 1 800 000 Kč 

3. rok odpisování 1 185 840 Kč  3) rok odpisování 1 440 000 Kč 

4. rok odpisování 1 185 840 Kč  4) rok odpisování 1 080 000 Kč 

5. rok odpisování 1 185 840 Kč  5) rok odpisování    720 000 Kč 

6. rok odpisování 1 185 840 Kč  6) rok odpisování    360 000 Kč 

 

 

Graf č 1. Porovnání metod odpisování – rovnoměrná, zrychlená 

 

Vzhledem k tomu, ţe je organizace nově zaloţena, má v počáteční fázi (zakládání) 

nejvyšší náklady. Proto upřednostním rovnoměrnou metodu odpisování, abych 

nezvyšovala náklady. Záporný výsledek hospodaření by mohl působit, ţe organizace není 

solventní.  

 Silniční váha PC 500 000 Kč 

1. rok odpisování 42 500 Kč 

2. rok odpisování 91 500 Kč 

3. rok odpisování 91 500 Kč 

4. rok odpisování 91 500 Kč 
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5. rok odpisování 91 500 Kč 

6. rok odpisování 91 500 Kč 

V prvním roce odpisování činí součet odpisů 593 300 Kč, v dalších letech uplatním 

částku 1 277 340 Kč. 

5.3 Pronájem techniky 

Za pronájem lopatového rypadla, naloţení a přepravu odtěţené zeminy do 

vzdálenosti 1 300 m. si účtuje externí společnost částku 88 Kč/m
3
. V této částce jsou 

zahrnuty náklady na rypadlo, nákladní auta, naftu, obsluhu rypadla i řidiče. Výpočet 

ročních nákladů:         88 x 2 187 000 = 192 456 000 Kč (nadloţních hmot),    

88 x 430 000 = 37 840 000 Kč (hnědého uhlí).              

Roční náklady na pronájem techniky činí celkem 230 296 000 Kč. 

5.4 Ostatní náklady 

Organizace bude vyuţívat sluţeb bezpečnostní agentury. Cena těchto sluţeb je 

stanovena individuálně, zohledňuje velikost objektu, hodnotu hlídaného majetku, cenu 

dojezdů. Ceny se pohybují v rozmezí od 95 – 150 Kč za hodinu. Na základě poptávky   

po této sluţbě, jsem obdrţela cenovou nabídku ve výši 134 Kč/hod. Potřebný počet 

bezpečnostních pracovníků na směně je tři.  

 řidič mobilní hlídky 

 pochůzkář 

 ostraha na stálém stanovišti 

S přihlédnutím na nepřetrţitý provoz: denní směna 6.00 – 18.00 hod., noční směna 

18.00 – 6.00 hod., je 12 osob na objekt. Měsíční paušál za sluţební vozidlo 45 000 Kč.  

Výpočet částky za ostrahu: 

134 x 24 x 365 x 3 = 3 521 520 Kč  

12 x 45 000 = 540 000 Kč 

3 521 520 + 540 000 = 4 061 520 Kč 
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Roční náklady na nepřetrţitou kontrolu objektu činí 4 061 520 Kč 

K administrativním účelům vyuţiji budovu současného JZD. Organizace ke svým 

účelům pronajme tři místnosti (kancelář, šatna, kuchyňka) a sociální zařízení. Vzhledem 

k nutným opravám a nákupu vlastního vybavení je cena nájmu smluvně stanovena na 

10.000 Kč za měsíc, tj. 120 000 Kč ročně. Předpokládané náklady na provoz kanceláře      

8 000 Kč/měsíc, které se skládají ze záloh na energie (vodné, plyn, elektrická energie)     

a spotřeby materiálu (čistící prostředky, hygienické zboţí, papíry, náplň do tiskárny, atd.). 

Roční náklady na provoz kanceláře – 96 000 Kč. 

Vzhledem k tomu, ţe jsem vlastníkem mobilního drtiče, celkové náklady na 

pohonné hmoty jsou 20 (litrů) x 2 (směny) x 9 (hodin) x 330 (dní) = 118 800 litrů/rok, 

vynásobeno sazbou za litr (33 Kč), dostanu se na částku 3 920 400 Kč za rok. 

Opravy strojů – organizace po nějakou dobu s těmito náklady nepočítá. V roce 

zaloţení jsme pořídili nové vybavení, na které se vztahuje záruční doba. Ostatní stroje 

jsou pronajímány. 

Značnou poloţku v nákladech tvoří trhací práce, náklady jsou spočítány na 

celkové mnoţství čediče, tj. 8 001 000 m
2
 a jsou v celkové výši 148 mil., výpočet 

v příloze č. 4. Tato částka je postupně rozpouštěna do nákladů, s postupem probíhající 

těţby hnědého uhlí.  

Otázka úvěru je řešena v kapitole 4.4 Zdroj financování. Splátka úvěru v prvním 

roce činí 6 500 000 Kč. 

Úhrada z vydobytého nerostu činí 10% z trţeb průměrné ceny nerostu v roce. 

V prvním roce organizace uhradí 250 000 000 Kč. Výše poplatku v dalších letech         

(za předpokladu dodrţení plánu trţeb) je uvedena v tabulce č. 7. 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

Tržba (Kč) 250 000 000  330 000 000 360 000 000 396 000 000 438 000 000 

Úhrada 

z vydobytého 

nerostu (Kč) 25 000 000 33 000 000 36 000 000 39 600 000 43 800 000 

Tabulka č. 7 Náklady z vydobytého nerostu 

 



Lydie Malá: Základní klasifikace investičního projektu 

2011 23 

 

S dalšími náklady jako jsou - úhrada z dobývacího prostoru, náklady na sanace a 

rekultivace, náklady na geologický průzkum (především na zpřesnění loţiska jílů 

kameninových) ve své práci nepočítám. Jedná se o dosti rozsáhlou problematiku, která by 

svým objemem překročila maximální rozsah pro bakalářskou práci.  
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6. Vyhodnocení investice 

Vyhodnocení investice proběhne na základě stanovení předpokládané hodnoty cash 

flow za pět po sobě jdoucích let. Hodnotu vyuţiji pro výpočet diskontní míry, jenţ je 

potřebná pro výpočet čisté současné hodnoty investice. Čistá současná hodnota udává 

informaci o tom, zda investici zrealizovat, či nikoliv.  

6.1 Cash flow 

„Výkaz cash flow informuje o příjmech a výdajích, které podnik v minulém 

účetním období realizoval.“ Cash flow vychází z časového nesouladu mezi příjmy, výdaji 

oproti výnosům a nákladům. Zachycuje skutečný pohyb peněz, výdaje nesmí převyšovat 

příjmy. V přehledu o peněţních tocích rozlišujeme 3 činnosti: 

1) cash flow provozní 

2) cash flow investiční 

3) cash flow k financování podniku 

a dvě metody – přímá, nepřímá. Přímá metoda – vykazuje hlavní skupiny peněţních 

příjmů a výdajů. „Nepřímá metoda – vykazuje peněţní toky za provozní činnosti a úpravě 

hospodářského výsledku o nepeněţní operace (odpisy, tvorba a čerpání rezerv, opravné 

poloţky), změny stavu zásob, pohledávky a závazky a poloţky náleţející do finanční 

nebo investiční činnosti, např. zisk nebo ztráta z prodeje dlouhodobého majetku [1].“ 

V podnikové praxi převaţuje nepřímá metoda, kterou zároveň pouţijeme pro výpočet 

očekávané hodnoty cash flow v 5 letech. 

1) Investiční náklady: 

 PC drtič       6 480 000 Kč 

 PC mobilní váha         500 000 Kč 

 Počítačové vybavení           75 000 Kč 

 Software            30 000 Kč 

 Rekonstrukce a vybavení objektu       100 000 Kč 

 Zřízení asfaltové komunikace  16 952 000 Kč 

Σ 24 137 000 Kč 
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2) Roční náklady na provoz lomu v prvním roce: 

 Odvod, 10% z vydobytého nerostu  25 000 000 Kč 

 Pronájem techniky               230 296 000 Kč 

 Ostatní náklady – ostraha       4 061 520 Kč 

nájemné, zálohy na energie, provoz kanceláře    216 000 Kč 

pohonné hmoty         1 900 800 Kč 

trhací práce          7 000 000 Kč 

Σ 268 474 320 Kč 

Celkové provozní náklady v dalších letech jsou přehledně uvedeny v tabulce č. 8,  

je zde zohledněna měnící se částka za odvod z vydobytého nerostu, která je úměrně 

závislá na trţbách z těţby uhlí.  

Rok 2011 2012 2013 2014 

Provozní náklady 

v dalších letech (Kč) 274 224 320 274 993 070 275 781 039 276 588 707 

Tabulka č. 8 Celkové provozní náklady v dalších letech 

3) Finanční náklady 

 Splátka úvěru za 1. rok 2 500 000 Kč 

Σ 2500 000 Kč 

6.2 Očekávané CF v 5 letech: 

- financování z vlastního kapitálu 165 214 376 Kč 

- financování z cizího kapitálu   50 000 000 Kč 

- poţadovaná výnosnost 10% 

- úroky z cizího kapitálu 8 % p. a. 

- splátka úvěru 6 500 000 Kč 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

Množství (t) 500 000 600 000 600 000 600 000 600 000 

Cena (Kč)        500 512,50 525 538,50 552 

Tabulka č. 9 Plán odbytu hnědého uhlí 
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Plán prodeje hnědého uhlí, vychází z plánu těţby, ve kterém organizace počítá 

s vytěţeným mnoţstvím 600 000 t za rok, pro jediného odběratele Plzeňská teplárenská, 

a. s. V ročních trţbách je uveden kaţdoroční předpoklad nárůstu o 2,5 % ceny suroviny. 

Vzhledem k jejímu nedostatku není obava o odbyt, v případě vypovězení smlouvy. Ve 

mzdových nákladech je zohledněn kaţdý druhý rok růst mezd z hlediska motivace 

zaměstnanců. Výše daňových odpisů je daná zákonem, nelze ji upravovat. Abych mohla 

vypočítat hodnotu cash flow za období 5 po sobě jdoucích let, sestavím si plán zisku – 

tabulka č. 9. 

Budoucí cash flow – vychází z finančního plánu hodnoty, která vstupuje do cash 

flow, je moţné ji ovlivnit plánováním. Abych získala diskontní míru podniku, která je 

zapotřebí k výpočtu čisté hodnoty podniku, musím nejprve dojít ke konečnému cash 

flow, tabulka č. 10. 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

Trţby Kč (+)  250 000 000  307 500 000 315 187 500 323 067 188 331 143 867 

Mzdové  

náklady Kč (-) 

     

6 657 120  

 

6 667 120 

 

6 667 120 

 

6 697 120 

 

6 697 120 

Spotřeba  

celkem Kč (-) 268 474 320 274 224 320 274 993 070 275 781 039 276 588 707 

Odpisová sazba 0,085 0,183 0,183 0,183 0,183 

Odpisy (-) -593.300 - 1.227.340 - 1.227.340 - 1.227.340 - 1.227.340 

Úroková sazba dluhu 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Úroky (-) -4.000.000 -3.800.000 -3.600.000 -3.400.000 -3.200.000 

EBT  -29.724.740 21 581 220 28 699 970 35 961 689 4 340 700 

Daň 19% (-) 0 4 100 432 5.452 994 6 832 271 8 251 833 

odpisy (+) 593.300 1.227.340 1.227.340 1.227.340 1.227.340 

splátka dluhu (-) 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 

CF konečné -31 631 440 

 

16 208 128 

 

21 974 316 

 

27 856 308 

 

33 906 207 

 

Tabulka č. 10 Výpočet cash flow 
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6.3 Diskontní míra (WACC) 

Diskontní míra je sazba potřebná k výpočtu čisté současné hodnoty. Náklady na 

kapitál hrají v dlouhodobém rozhodování investorů hlavní roli. Investoři očekávají, ţe 

výnosnost bude vyšší neţ náklady na kapitál.  

               
 

 
     

 

 
 

                         
          

           
         

           

           
        

            

6.4 Čistá současná hodnota (NPV) 

Teorii této metody jsem uvedla v kapitole 1.1, nyní se zaměřím pouze na výpočet. 

Provedu zde dva propočty, a to s pouţitím vlastního kapitálu a cizího kapitálu. 

NPV – cizího kapitálu 

NPV =      
   

      
  

   

      
 

   

      
         

   

      
 
    

NPV =               
           

      
  

          

         
          

         
          

         
          

        

NPV = - 11 202 616 Kč 

Tabulka č. 11 Výpočet čisté současné hodnoty za použití cizího kapitálu 

NPV – vlastního kapitálu 

NPV =      
   

      
  

   

      
 

   

      
         

   

      
 
    

NPV =               
           

   
  

          

    
  

          

    
  

          

    
  

          

    
 

NPV = -21 983 439 Kč 

Tabulka č. 12 Výpočet čisté současné hodnoty za použití vlastního kapitálu 

V prvním případě jsem spočetla rozdíl mezi výnosy a náklady s pouţitím cizího 

kapitálu, tabulka č. 11. Vzhledem k tomu, ţe se poţaduje kladná hodnota, organizaci se 

nevyplatí pouţití cizího kapitálu. Ve druhém případě jsem pouţila hodnoty vlastního 

kapitálu, viz tabulka č. 12. Výsledek je opět záporný. Tato metoda udává, o kolik vzroste 
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hodnota organizace za pouţití kapitálu. Z toho plyne, ţe v  případě záporné hodnoty 

nedojde k navrácení vloţeného kapitálu. Investice je podle kritérií čisté současné 

hodnoty, za současných ekonomických podmínek nepřijatelná. Na tuto investici by mohl 

mít vliv výsledek jednání o prolomení těţebních limitů. V případě jejich zachování, je 

moţné ţe se hodnota uhlí razantně navýší, a v tom to případě by bylo moţné o investici 

opět uvaţovat.  
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7. Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo zabývat se problematikou otevření uhelného lomu 

z pohledu investice a její návratnosti. Téma jsem shledala zajímavým z důvodu 

energetických problémů v České republice. Ve své práci jsem okrajově přiblíţila téma o 

stavu loţisek hnědého uhlí a ţivotnosti lomů. Zmínila jsem také charakteristiku suroviny 

a právní úpravu dobývání. Najdete zde zmínku o aktuální problematice - prolomení 

těţebních limitů. Řada energetický společností řeší zásadní problém, zda setrvat na 

stávající technologii zaloţené na principu spotřeby hnědého uhlí a potýkat se s neustálým 

zdraţováním, této stále vzácnější suroviny, nebo vynaloţit nemalé finanční prostředky na 

novou technologii a přejít na jiné zdroje, např. plyn.  

Na stránkách geologické společnosti jsem našla loţisko hnědého uhlí - CHLÚ 

Křemýţ, které jsem shledala vyhovujícím pro těţbu, z důvodu neosídlení. Ve své práci 

jsem vycházela ze základních dat o loţisku a dodávce suroviny pouze jednomu 

odběrateli. K vyhodnocení projektu bylo zapotřebí určit velikost bilančních zásob 

hnědého uhlí a kvalitu, podle kterých se odvíjí plán trţeb a ţivotnost lomu. Určila jsem 

postup při zahájení těţby a pouţití technologického zařízení. Z těchto údajů vyplývají 

náklady investiční, provozní, ale i finanční.  

Z počátku bylo rozhodující určit sloţení počátečního kapitálu, ze kterého plynou 

informace o zdroji financování projektu. Ve své práci jsem vycházela z principu, ţe jsem 

vlastníkem pozemků, na kterých bude těţba probíhat a zahrnula je tak do vlastního 

kapitálu, coţ mi umoţnilo čerpat úvěr ve výši 50 000 000 Kč. Cenu jsem získala 

z podkladů Pozemkového fondu České republiky. Vzhledem k tomu, ţe je organizace 

nově zaloţena, vycházela jsem z metody cash flow, ve které jsem pouţila předpokládané 

náklady. Do své práce jsem zahrnula pouze ty náklady, které se nejvíce podílí na 

výsledných hodnotách. K posouzení investice jsem pouţila dynamickou metodu, ukazatel 

čisté současné hodnoty. Pomocí očekávaného cash flow za období 5. let a diskontní míry 

investice jsem porovnala čistou současnou hodnotu s vyuţitím vlastního a cizího kapitálu. 

Dospěla jsem však v obou případech k zápornému výsledku. Tato metoda udává, o kolik 

vzroste hodnota organizace za pouţití vlastního či cizího kapitálu, vyţaduje se její kladná 

hodnota. V opačném případě organizace nikdy nedosáhne navrácení vloţeného kapitálu 

do investice a investice se nedoporučuje.  
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V případě investic by mělo být připraveno více strategií, moţností. Mezi 

ovlivnitelné faktory, které rozhodují o investici, je rozhodnutí o nákupu či pronájmu 

technologie. Ve své práci jsem upřednostnila především pronájem od externí firmy. 

V ceně je zahrnut pronájem rypadla, naloţení a přeprava odtěţené horniny, včetně 

obsluhy, řidiče a pohonných hmot. Nabízí se tu další moţnost, a to část technologie 

pronajmout, část koupit. Dalším ovlivnitelným údajem je úrok z úvěru, který je pro 

kaţdého podnikatele individuální, moţnost výběru banky. Volba metody daňového 

odpisování majetku. Nejdůleţitějším faktorem ovlivňující úspěšnost projektu je určení     

a následný vývoj trţní ceny. Zvolila jsem cenu podle průměru, v jakém se pohybuje uhlí 

této niţší kvality na trhu. V plánu trţeb za období pěti let jsem kaţdoročně navýšila cenu 

o 2,5%. Zvýšení těţby suroviny za rok, by pro nás nemělo význam, vzhledem k pronájmu 

techniky, u kterého se cena odvíjí za m
3 
odtěţeného objemu.  

V současné době, za současných ekonomických podmínek, nelze tuto investici 

zhodnotit jako výhodnou. Otázkou je, jakým směrem se bude odvíjet energetická krize, 

zda dojde k povolení těţebních limitů. V případě, ţe zůstanou neprolomeny, bude 

nedostatek hnědého uhlí. V rámci toho poroste trţní cena. Pokud by docházelo 

k pravidelnému zdraţování, je pravděpodobné, ţe by se za těchto okolností mohlo znovu 

uvaţovat o opětovné přezkoumání investice - otevření uhelného lomu na území CHLÚ 

Křemýţ. Avšak museli bychom brát v potaz, ţe zde vzniká riziko konkurence na trhu 

v podobě substitutů. Mnoho společností by začalo zvaţovat, zda se nevyplatí investovat 

do nové technologie a můţe se stát, ţe budou nalezeny nové energetické zdroje, ale to je 

„hudba vzdálené budoucnosti“. 

Z výsledku mého zkoumání vyplývá, ţe vynaloţené náklady na investici jsou 

mnohem vyšší neţ očekávané příjmy z tohoto projektu. Za současných ekonomických 

podmínek se investice nedoporučuje. Je zde ale hypotetická moţnost, ţe za jistých 

podmínek by se v budoucnu mohla vyplatit.  
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