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ANOTACE 

Diplomová práce je se zaměřena na ekonomické aspekty zamýšlené investice do 

přestavby vozidel na CNG pohon. Z důvodu vysoce nákladného provozu osobních 

automobilů na benzín se společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. rozhodla pro technické 

zhodnocení 68 vozidel. Na základě povahy dané investice byly zvoleny metody pro 

hodnocení její efektivnosti. Těmito metodami jsou především: metoda výnosnosti 

investice, metoda doby splácení, metoda čisté současné hodnoty CF a metoda vnitřního 

výnosového procenta. Na základě hodnot z realizovaných výpočtů je tato investice pro 

firmu nejen přijatelná, ale také ekonomicky výhodná. 

Klíčová slova: CNG, metoda výnosnosti investice, metoda doby splácení, metoda čisté 

současné hodnoty CF a metoda vnitřního výnosového procenta. 

 

SUMMARY 

This master thesis is focused on the economic aspects of the proposed investment 

into the reconstruction of CNG powered vehicles. Due to highly expensive operation of 

vehicles powered on petrol, company ArcelorMittal Ostrava a. s. decided on a technical 

appreciation of 68 vehicles. Based on the nature of the investment were chosen methods 

for evaluation of its effectiveness. These methods especially are: return on investment 

method, the method of repayment period, the method of net present value of the cash flow 

and method of internal rate of return. Based on values from calculations carried out the 

investment for the company not only acceptable but also economically advantageous.  

Keywords: CNG, return on investment method, the method of repayment period, 

the method of net present value of the cash flow and the method of internal rate of return. 
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1 ÚVOD 

Téma diplomové práce je zaměřeno na ekonomickou efektivnost investice. Investicí je 

přestavba osobních vozidel ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a. s. na stlačený zemní 

plyn, protoţe současná situace na trhu ropných paliv je více neţ nepříznivá. Problematika 

související s poklesem ropných zásob a trvalým nárůstem její ceny je velmi aktuální a pro 

provozovatele dopravních prostředků neúnosná.  

Vysoké náklady na provoz automobilů na benzín vyvolávají potřebu nových levnějších 

zdrojů energie. Z tohoto důvodu se jiţ delší dobu hledají alternativní pohonné hmoty, které 

by byly také šetrnější k ţivotnímu prostředí. Pro čistotu ţivotního prostředí je nutné hledat 

takovou alternativu, která sniţuje obsah uhlíku ve prospěch vodíku. Jako alternativní 

paliva můţeme označit všechny zdroje energie, které je moţno pouţít místo benzínu nebo 

nafty.  

Existuje celá řada pohonných hmot, které nejsou vytvořeny na ropném základě. Pro příklad 

zde mohou být uvedena biopaliva, která jsou vytvořena z biomasy, vodík, stlačený zemní 

plyn (CNG) a zemní plyn zkapalněný (LNG). Pro dokreslení situace je třeba ještě uvést, ţe 

speciálním zdrojem energie je pak přímá přeměna sluneční energie na energii elektrickou 

prostřednictvím fotovoltaických článků. Všechny druhy jiţ zmíněných energií mohou být 

a také jsou pouţívány u všech moţných druhů dopravních prostředků. 

Pro diplomovou práci je stěţejním alternativním zdrojem stlačený zemní plyn. Společnost 

ArcelorMittal Ostrava a. s. si uvědomuje nutnost vyuţití nového ekonomicky efektivního 

a k ţivotnímu prostředí šetrnějšího paliva neţ je benzín. Jelikoţ vývoj ceny benzínu 

dosahuje v posledních letech neuvěřitelně vysokých hodnot, je provoz těchto vozidel na 

dané palivo značně nákladný. Proto se firma rozhodla, ţe investuje finanční prostředky do 

rekonstrukce vozidel, které zakoupila počátkem letošního roku. Jedná se o vozidla značky 

Škoda a to konkrétně o typy Roomster, Fabia combi, Fabia sedan, Octavia a Octavia 

elegance. V souhrnu se jedná o 68 vozidel, které v současnosti jezdí na benzín. Z tohoto 

důvodu se diplomová práce zabývá hodnocením efektivnosti investice z hlediska jejich 

ekonomických přínosů.  
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Pro většinu metod pro hodnocení efektivnosti investice je podstatný výpočet peněţního 

toku (cash flow). Tato veličina je pro podnik velmi významná. Ukazuje schopnost podniku 

vytvářet peníze. Z hlediska investičního rozhodování je jedním z nejdůleţitějších kritérií. 

Ukazuje do jaké míry je investice pro podnik výhodná a kolik peněţních prostředků firmě 

přinese. V cash flow se promítají výdaje na pořízení investice a příjmy, které tato investice 

po dobu své ţivotnosti přinese.  

Nezbytnou součástí výpočtu peněţního toku je stanovení odpisů a výše zisku po jeho 

zdanění. Odpisy můţeme rozdělit na odpisy účetní a odpisy daňové. Zatímco daňové 

odpisy slouţí pro výpočet daně z příjmu, odpisy účetní zobrazují skutečné opotřebení 

dlouhodobého hmotného majetku v jednotlivých letech jeho ţivotnosti. Kaţdý druh odpisů 

je upraven jiným zákonem. Odpisy účetní upravuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

a odpisy daňové zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu. V podnicích jsou pro potřeby 

výpočtu cash flow pouţívány odpisy účetní. Tyto odpisy dlouhodobého hmotného majetku 

ukazují jeho fyzické popřípadě morální opotřebení v průběhu let jeho ţivotnosti. Fyzické 

opotřebení vzniká v důsledku pouţívání DHM. Morální opotřebení je způsobeno vývojem 

nových výrobků, technologií, programů atd. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku se 

z důvodů rozloţení odpisů do více období neodrazí na hospodářském výsledku hned, ale 

postupně. Ve své první fázi znamenají pro podnik náklad, avšak v druhé fázi se odpisy 

kumulují a vytvářejí tak nové prostředky na obnovení dlouhodobého hmotného majetku.  

Ziskem v případě daného investičního projektu jsou příjmy, které firmě přinese provoz 

vozů na CNG. Největší částkou je právě finanční rozdíl mezi ročním provozem vozidel na 

benzín a ročním provozem na CNG. Stlačený zemní plyn je palivo, které nepodléhá 

silniční dani, proto tvoří menší, avšak také významnou poloţku osvobození od silniční 

daně. Tyto příjmy jsou pro výpočet čistého zisku po zdanění daněny sazbou daně z příjmu 

právnických osob. Tato sazba od roku 2010 v České republice činí 19 %.  

Všechny výše uvedené výpočty cash flow, odpisů a čistého zisku po zdanění jsou obsahem 

této diplomové práce. Pro hodnocení efektivnosti investice je pozornost soustředěna 

zejména na metodu výnosnosti investice, metodu doby splácení, metodu čisté současné 

hodnoty cash flow a metodu vnitřního výnosového procenta. 
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2 CHARAKTERISTIKA PODNIKU 

2.1 Profil společnosti 

Obchodní název:    Arcelor Mittal Ostrava a. s. 

Adresa společnosti:   Ostrava, Kunčice, Vratimovská 689, 

      PSČ 707 02 

      Česká republika  

Právní forma:    Akciová společnost 

IČO:      45193258 

DIČ:      CZ45193258 

Datum zaloţení společnosti:  31. 12. 1951  

Datum vzniku akciové společnosti: 22. 1. 1992 

Privatizace:     31. 1. 2003 

Největší vlastníci:    ArcelorMittal Holdings AG (100 %) 

 

Předmět podnikání: 

Činnost společnosti je soustředěna zejména na výrobu a zpracování surového 

ţeleza a oceli a hutní druhovýrobu. Největší podíl hutní výroby tvoří dlouhé a ploché 

válcované výrobky. Strojírenská výroba vytváří z největší části důlní výztuţe a silniční 

svodidla. Servis a obsluţné činnosti jsou v převáţné míře zajišťovány vlastními 

obsluţnými závody. [1] 
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Priority společnosti jsou zejména: 

 Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců. 

 Ochrana ţivotního prostředí. 

 Kvalita výrobků a sluţeb. 

 Komunikace. 

 

Firma ArcelorMittal Ostrava a. s. se rozvíjí dynamickým způsobem a významně se 

podílí na zaměstnanosti a sociálním klidu v ostravském regionu. 

Společnost usiluje o vytváření pozitivních vztahů s vlastními zaměstnanci, širokou 

veřejností, městem Ostrava, Moravskoslezským krajem a Českou republikou. 

ArcelorMittal Ostrava a. s. podporuje a rozvíjí sportovní, společenský i kulturní ţivot nejen 

v ostravském regionu, ale také v celé České republice. S touto společností je nedílně spjat 

pojem Janáčkovy filharmonie a jejich koncertů, jakoţto charitativní akce i různé sportovní 

události či turnaje. [1] 

2.2  Management firmy 

ArcelorMittal Ostrava a.s. jakoţto akciová společnost má následující uspořádání: 

 Představenstvo – statutární orgán společnosti, který řídí její činnost a jedná jejím 

jménem. Má 5 členů, které volí a odvolává Valná hromada. 

 Valná hromada - je shromáţdění všech akcionářů, nejvyšší orgán akciové 

společnosti. Ustavující valná hromada rozhoduje o zaloţení společnosti, o změnách 

stanov, volí orgány společnosti aj. 

 Dozorčí rada – je orgán, který má za úkol kontrolovat působnost představenstva. 

Kontroluje účetnictví a všechny další doklady společnosti. [2] 
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Na níţe uvedeném schématu si můţeme prohlédnout organizační strukturu 

společnosti ArcelorMittal Ostrava a. s. 

 

Obrázek 1: Organizační schéma společnosti 

 (Zdroj: http://www.arcelormittal.com/ostrava/AM_schema_s2_cz.html - 31. 10. 2011, 15:35) 

2.2 Historie společnosti 

Roku 1942 se započala psát historie jedné z největších hutních společností České 

republiky. Jejich umístění ve městě brzdilo jejich rozvoj, proto začaly Vítkovické 

ţelezárny stavět svůj jiţní závod v Kunčicích. 

Mezi lety 1947 a 1948 došlo k přijetí rozhodnutí o výstavbě hutního kombinátu, v té době 

stále jako součást Vítkovických ţelezáren. 

http://www.arcelormittal.com/ostrava/AM_schema_s2_cz.html
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Dne 31. 12. 1951 se hutní kombinát osamostatnil a vznikla tak Nová Huť Klementa 

Gottwalda (NHKG) jako národní podnik. 

V letech 1951 aţ 1958 probíhala první etapa existence podniku. Kombinát byl tvořen pěti 

koksárenskými bateriemi, dvěma vysokými pecemi včetně licího stroje, čtyřmi siemens-

martinskými a pěti hlubinnými pecemi, blokovnou, válcovnou trub, slévárnou šedé litiny 

a částí elektrárny včetně vodohospodářství. 

V letech 1958 aţ 1961 probíhala další etapa, v níţ se rozšiřovaly hlavně kapacity produkcí 

základních surovin, kterými jsou koks, surové ţelezo a ocel, ale také byly stavěny provozy 

s následným zpracováním těchto produktů. Taktéţ byla v této době zprovozněna válcovací 

trať a linka na výrobu osobních, nákladních a traktorových kol. Koksárenské baterie byly 

navýšeny o čtyři, přibyly dvě vysoké pece a pět sklopných pecí pro výrobu oceli. 

Postavena byla i nová blokovna, pásové tratě P-250 a P-800, kontidrátová trať, zařízení na 

výrobu trubek, kyslíkárna a další. 

V období mezi 1967 - 1985 se modernizovaly martinské pece na pece tandemové. Jinou 

větší investicí byla také výstavba středojemné válcovny v jiţní části závodu, centrální 

kyslíkárny a koksárenské baterie s velkou kapacitou. 

Roku 1989 se změnil název z NHKG na Novou Huť, státní podnik. S touto změnou jsou 

spojeny i jiné významné technologické události, jako např. přechod od odlévání oceli do 

ingotů k plynulému odlévání oceli. 

Mezi roky 1993 a 1999 pro plynulé odlévání byla připojena zařízení. První bylo připojeno 

roku 1993, druhé pak 1997 a třetí v srpnu roku 1999. Bylo tak moţné vytěţit větší 

mnoţství oceli s niţší energetickou náročností. V těchto letech byla také vybudována 

válcovna na výrobu širokého, za tepla válcovaného pásu, která nahradila dvě zastaralé 

tratě. Tento komplex je označován jako pásová minihuť. 

Koncem ledna roku 2003 došlo ke zlomu, kdyţ Lakshmi Mittal, jehoţ strategie je zaloţena 

na restrukturalizaci a modernizaci zastarávajících oceláren, zakoupil v rámci privatizace 

Novou Huť a asi v polovině dubna vznikla ISPAT Nová Huť, a. s. 

Koncem dalšího roku 2004 došlo znovu ke změně názvu na Mittal Steel Ostrava, a. s. 

V rámci privatizace se z některých provozů a závodů staly přidruţené nebo dceřiné 

společnosti, jako např. Nová Huť Zábřeh, a. s. nebo Vysoké pece Ostrava, a. s. 
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V roce 2006 bylo jedno z hlavních témat ocelářského světa snaha Lakshmiho Mittala 

o převzetí světové dvojky Arceloru. Na konci června téhoţ roku bylo oznámeno radou 

Arceloru sloučení s Mittal Steel. Tímto vznikl světový gigant a došlo ke změně názvu na 

ArcelorMittal Ostrava. 

Na konec roku 2007 se některé společnosti, které se v roce 2004 vyčlenily, opět 

organizačně přidaly k mateřské společnosti. [1] 

2.3  Politika integrovaného systému řízení  

ArcelorMittal Ostrava a. s. je integrovaný hutní podnik. Produkce podniku se skládá 

z výroby koksu a koksochemických výrobků, surového ţeleza, dlouhých a plochých 

výrobků, strojírenských výrobků.  

Společnost ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a. s. je dceřinou společností 

ArcelorMittal Ostrava a. s., jeţ vyrábí bezešvé a spirálově svařované trubky či jiné 

trubkové výrobky. 

Společnost ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic, s. r. o. je 100 % dceřinou 

společností ArcelorMittal Ostrava a. s. a zabezpečuje činnosti, které souvisejí s výrobou 

dlouhých a plochých výrobků za studena. 

Společnost ArcelorMittal Energy Ostrava s. r. o. je také dceřinou společností 

ArcelorMittal Ostrava a. s. a produkuje energetická média. [1] 

Mezi hlavní priority těchto společností patří zejména kvalita, bezpečnost a ochrana zdraví 

zaměstnanců, ochrana ţivotního prostředí z prevence závaţných havárií. Tyto společnosti 

zavedly jako součást systémů řízení certifikovaný systém integrovaného řízení dle 

EN ISO 9001, EN ISO 14 001, OHSAS 18001 a zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci 

závaţných havárií. [1] 
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K jeho zabezpečení a dalšímu rozvoji se zavazují:  

1. Při dodrţování legislativních poţadavků na ochranu ţivotního prostředí a na 

bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci a jejich neustálým zlepšováním: 

 zvyšovat spokojenost zákazníků a všech dalších dotčených stran 

s jakostí poskytovaných výrobků, sluţeb a procesů, 

 zvětšovat nabídku sortimentu produktů dle poţadavků zákazníků za 

dodrţení poţadované kvality, 

 předcházet znečištění a sniţovat negativní vlivy činnosti firmy na 

ţivotní prostředí – sniţovat mnoţství produkovaných odpadů 

a maximalizovat vyuţívání vedlejších produktů jako surovin 

 prevencí předcházet vzniku mimořádných situací, které by mohly mít 

negativní vliv na zdraví zaměstnanců, ţivotní prostředí a majetek, 

 zvyšovat úroveň ochrany zdraví a pracovního prostředí (například 

minimalizovat počet pracovních úrazů a další), 

2. Spolupracovat a komunikovat s místní správou, zákazníky, veřejností a tímto 

utvářet dobrý profil společnosti, podávat objektivní informace o působení firmy na 

ţivotní prostředí a bezpečnost občanů. 

3. Motivovat zaměstnance a jejich povědomí, dovednosti a odborné znalosti v oblasti 

zajišťování kvality, ochrany ŢP, bezpečnosti práce a prevence závaţných 

havárií. [1] 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Investici lze charakterizovat jako odloţenou spotřebu za účelem získání budoucích 

uţitků, to znamená jednorázově vynaloţené peníze, které budou přinášet dlouhodobé 

peněţní příjmy. 

3.1 Kritéria pro posuzování 

1)  výnosnost či rentabilita – udává vztah mezi výnosy, resp. cash flow a náklady, 

které pořízení investice stojí 

2)  rizikovost – udává stupeň nebezpečí, ţe očekávané výnosy nebudou získány 

3)  doba splácení – stupeň likvidity investice, tzn. rychlost, se kterou se investice 

přemění zpět do peněţní formy 

Hodnocení investice se provádí v podstatě porovnáváním vynaloţeného kapitálu s výnosy, 

které investice přináší. Tento proces se dá označit jako rozpočtování jednorázových 

nákladů a výnosů za období ţivotnosti investice. Výnosností investice se pak chápe 

přírůstek zisku (po zdanění) a odpisů, které se vracejí podniku v ceně prodaných výrobků. 

Tyto dvě poloţky tvoří cash flow, coţ je veličina, která je základem pro rozhodování. [3] 

3.2 Postup při hodnocení investice  

Nejprve je třeba určit kapitálové výdaje na investici. Následně se provede odhad 

budoucí hodnoty cash flow, kterou investice přinese a rizika s tímto spojená. V dalším 

kroku se stanoví náklady na kapitál vlastního podniku, tzn. podniková diskontní míra, 

o kterou budou příjmy diskontovány. Nakonec se vypočítá současná hodnota očekávaných 

výnosů (CF), která se porovná s kapitálovými výdaji na investici. Platí zde pravidlo: „Čím 

vyšší riziko, tím vyšší poţadovaná výnosnost.“ [3] 
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3.2.1 Určování kapitálových výdajů  

Počítá se pouze se závaţnými výdaji, které jsou přímo spojeny s investicí. Těmito 

výdaji jsou myšleny pořizovací cena nebo vlastní náklady. Určí se investiční náklady, které 

jsou jednoznačně vyčíslitelné (například cena strojů, dopravních prostředků atd.). 

Investiční výdaje se zvýší o rozdíl přírůstku oběţného majetku a přírůstku krátkodobých 

pasiv a tím vznikne rozdíl přírůstku čistého pracovního kapitálu. Pokud nastanou kladné 

změny, jsou nutné dodatečné finanční zdroje. Kapitálovými výdaji jsou tedy pořizovací 

cena investice a zvýšení čistého pracovního kapitálu. Zvýšení čistého pracovního kapitálu 

tvoří rozdíl mezi zvýšením oběţného majetku a zvýšením krátkodobých závazků. Dalšími 

kapitálovými výdaji jsou výdaje spojené s prodejem a likvidací kompenzovaného 

investičního majetku a daňové vlivy. V praxi by se mělo přihlíţet také k faktorům času, 

tzn. aktualizovat kapitálové náklady a také inflaci. Přepočty na shodnou časovou základnu 

se provádí pomocí diskontní míry. [3] 

3.2.2 Odhad budoucího cash flow 

Provádí se z takového cash flow, které plyne z realizovaného investičního projektu 

po dobu jeho ţivotnosti. V praxi často dochází k jejich přeceňování. Budoucí peněţní 

příjmy je těţké odhadnout, protoţe zde působí řada vlivů. Těmito vlivy mohou být 

například faktor času, míra inflace, měnící se podmínky trhu atd. Z toho vyplývá zvýšené 

riziko, ţe očekávané příjmy nebudou dosaţeny. Odhadu se musí věnovat velká pozornost 

a musí se zpracovat dokonalá analýza trhu jako např. objem produkce zboţí a jeho cena. 

Musí být brána v úvahu cenová elasticita, vliv reklamy či odezva konkurence. Musí být 

zjištěny výrobní náklady z výrobního oddělení. Nezbytné jsou podklady pro matematickou 

kalkulaci výrobků ze zásobovacího oddělení. Finanční úsek má za úkol zjistit údaje o ceně 

pouţitých zdrojů, například úvěrů. [3] 

3.2.3 Peněţní příjmy z investice 

Jsou tvořeny cash flow, coţ je skutečný peněţní tok, tzn. čistý příjem, který 

investice přináší. Pro jeho výpočet se musí vycházet z trţeb a výdajů. Trţby mohou být 
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charakterizovány jako peněţní výnos získaný z prodeje výrobků. Mezi náklady lze zařadit 

například mzdy zaměstnancům, platby za materiál, sluţby atd., coţ znamená všechny 

nákladové poloţky, mimo odpisů. Odpisy byly peněţním výdajem v době pořizování 

investice. Určitá část odpisů se následně vrací jako součást trţeb v ceně prodaných 

výrobků. Proto se odpisy musí k trţbám po zaplacení nákladů, včetně daně z příjmu přičíst. 

Úroky z úvěru jsou nákladem. Počítáme s nimi při diskontování peněţních příjmů na 

současnou hodnotu. Pokud by byly odečteny od zisku, sniţovaly by ho dvakrát, tzn. jako 

součást nákladů a jako součást diskontní míry. 

Výpočet čistého zisku se provede pomocí odhadu trţeb a nákladů (fixní a variabilní), 

počítá se zde také s náklady oportunitními. Oportunitní náklady představují výnos 

z nejlepší varianty, který nemohl být dosaţen, protoţe peněţní zdroje na tuto variantu 

nebyly pouţity. Ušlý zisk se pak připočte k nákladům (například úrok z termínu vkladu 

v bance nebo výnos ze státních obligací). Do nákladů na investici se nezapočítávají 

tzv. utopené náklady, protoţe tyto náklady vznikají, ať uţ je nebo není projekt uskutečněn. 

Pokud je investice vyřazena na konci její ţivotnosti, změní se čistý pracovní kapitál 

na peníze (zásoby, paliva). Jestliţe je celá hmotná investice (stroje) prodána, pak se i ona 

přemění na peníze. Musí se počítat také s daňovými vlivy, které se odrazí v rozpočtu 

cash flow. [3] 

3.2.4 Určování podnikové diskontní míry  

Musí se vycházet z toho, ţe i kapitál má své náklady. Proto s nimi musí být 

operováno při hodnocení efektivnosti investice. Obvykle jsou tyto náklady dány 

v procentech. 

Investice můţe být financována buď pouze vlastním kapitálem, cizími zdroji anebo 

kombinací obou, tudíţ jak vlastním kapitálem, tak i cizími zdroji současně. 

Pokud se uvaţuje o financování investice výhradně vlastním kapitálem, pak se za náklady 

povaţuje výnos z kapitálu (dividenda), výnos z jiných projektů (oportunitní náklady) 

a míra výnosnosti určena speciálními postupy. Jedná se tedy o financování investice 

zadrţeným ziskem nebo novou emisí akcií. Je nezbytné, aby dosaţená výnosnost byla 



Bc. Eva Motalová: Ekonomická efektivnost investice 

2012   12 

  

v takové výši, aby udrţela dosavadní cenu akcií. Pro odhad této výnosnosti je moţno 

vycházet z minulé výše dividend a předpokládaného růstu ceny akcií nebo dividend. 

Diskontní míra se bude počítat tedy jako podíl dividend a ceny akcií (viz vztah 1). [3]    

   
         

          
  

                                                                                                                         

(1) 

 

Jestliţe bude projekt financován pouze z cizích zdrojů, pak se za náklady povaţuje úrok 

z úvěru. Úroky, na které byl úvěr obdrţen, je nutno upravit o úrok po zdanění 

(viz vztah 2). [3] 

Úroková míra po zdanění = nominální úroková míra x (1 – daňová sazba)             (2) 

U kombinace vlastního kapitálu a cizího kapitálu jsou průměrné kapitálové náklady 

vyjádřeny jako váţený aritmetický průměr (viz vztah 3). [3] 

        (   )               ,                 (3) 

kde: 

Kₒ  průměrná míra kapitálových nákladů (DM), 

ki  úroková míra pro nové úvěry před zdaněním, 

t  míra zdanění zisku, 

kp  míra nákladů na prioritní akcie, 

kl  míra nákladů nerozděleného zisku a základního kapitálu, 

Wi,p,l  váhy kapitálových sloţek – procenta z celých zdrojů. 

 

3.2.5 Výpočet současné hodnoty cash flow  

Příjmy, které investice přináší, plynou po dobu několika let. Vzhledem k tomu, ţe 

zde působí faktor času, je současná hodnota peněz cennější neţ ta budoucí. Protoţe se 

s časem hodnota peněz mění je nutno přepočítat budoucí hodnotu na tu současnou. 
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V podstatě je současná hodnota suma, která musí být investována, jestliţe má být v určitém 

časovém intervalu získána zpět zvětšená o předpokládané výnosy. 

Přepočítacím koeficientem na současnou hodnotu je průměrná míra kapitálových 

nákladů (DM) (viz vztah 4). [3], [4] 

 

     
    

(   ) 
 

   
(   ) 

   
    

(   ) 
 ∑

   
(   ) 

 

   

 , 

 

(4) 

 

kde: 

SHCF  současná hodnota cash flow, 

CFt  očekávaná hodnota cash flow v období t, 

k  podniková diskontní míra, 

t  období aţ n, 

n  očekávaná ţivotnost investice. 

Musí se přihlíţet k míře inflace. Je podstatné, aby investice za dobu své ţivotnosti přinesla 

alespoň takové cash flow, kolik sama stála. [3] 

       , 

kde: 

SHCF  současná hodnota cash flow, 

IN  investiční náklady. 

3.3 Metody hodnocení investic 

Pro hodnocení efektivnosti investice se musí pouţívat určitá kritéria. Podle toho co je 

od investice očekáváno, rozeznávají se dvě kritéria, a to nákladové a ziskové. Nákladové 

kritérium většinou neposuzuje celkovou efektivnost. Kritérium ziskové je komplexnější. 

Avšak zisk je povaţován za účetní veličinu, proto je skutečný příliv peněz zobrazován 
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prostřednictvím ukazatele cash flow (součet zisků po zdanění a odpisů). Cash flow můţe 

být tedy chápáno jako obecný efekt investice. 

Pro hodnocení efektivnosti investice se pouţívají metody statické a dynamické. 

Metody statické nepřihlíţí k faktoru času a pouţívají se u méně významných projektů nebo 

projektů s kratší dobou ţivotnosti. Můţe zde být zmíněna například míra výnosnosti neboli 

výnosnost (viz vztah 5). [3] 

 

                
                                   

                  
 (5) 

 

Tato metoda dává představu o tom, kolik korun přinese 1 Kč investovaná. 

Metody dynamické se zakládají na aktualizaci neboli diskontování všech dat, které vstupují 

do výpočtů. [3] 

3.3.1 Metoda výnosnosti investic 

Za hlavní efekt investice je povaţován zisk. V zisku se odrazí jak změny v objemu 

produkce, tak změny nákladů, které investice způsobí. Zisk udává přínos dané investice 

(viz vztah 6). [3] 

 

Rentabilita (ROI= Return on investment) 

    
  
  

 , (6) 

kde: 

Zr  roční průměrný zisk, 

IN  investiční náklady. 

V daném vzorci je vyuţíván průměrný roční zisk, z tohoto důvodu je moţné porovnávat 

investice s různou dobou ţivotnosti a s různou výší investičních nákladů a objemu výroby. 



Bc. Eva Motalová: Ekonomická efektivnost investice 

2012   15 

  

Ziskem je zde myšlen čistý zisk po zdanění. Zatímco investičními náklady můţe být 

průměrná zůstatková hodnota investice.  

Pokud je rentabilita vyšší neţ očekávaná míra zúročení, pak je investice povaţována za 

výhodnou. 

Tato metoda nebere v úvahu všechny investiční příjmy, ale pouze zisk. Metoda je statická, 

a proto neuvaţuje ani nad faktorem času, ani nad rozloţením zisku v čase. [3] 

3.3.2 Metoda doby splácení 

Dobou splácení (DS) je označován čistý cash flow, který podniku přinese hodnotu, 

která se bude rovnat původním nákladům na danou investici. Pokud jsou příjmy kaţdý rok 

stejné, pak se můţe doba splácení vypočítat jako podíl nákladů na investici a ročního cash 

flow, jak lze vidět v následujícím vztahu 7. [3] 

   
                    

        
 (7) 

Pokud se výnosy v letech liší, pak se doba splácení zjišťuje sčítáním ročních částek, aţ se 

kumulované částky rovnají investičním nákladům.  

Je tedy zřejmé, ţe čím je doba splácení kratší, tím je pro podnik investice výhodnější. 

Jednou z podmínek je, ţe doba splácení musí být kratší neţ doba ţivotnosti této investice.  

Tato metoda nebere v úvahu zisk po době splácení a rozloţení výnosů v čase v době 

splácení. Avšak dává informace o riziku investice a její likviditě. 

Metodu je moţno upravit a pracovat tak s diskontovanými hodnotami, a to diskontováním 

příjmů procentem nákladů. Tato metoda zobrazuje, jak jsou zdroje v investici vázány. [3] 

 

3.3.3 Metoda čisté současné hodnoty 

Čistá současná hodnota je v podstatě rozdílem mezi současnou hodnotou cash flow 

a investičními náklady (viz vztah 8). [3] 

            ∑
   

(   ) 

 

   

    , (8) 
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kde: 

NPV  net present value (čistá současná hodnota), 

PVCF  present value cash flow (současná hodnota cash flow), 

IN  investiční náklady, 

CFt  očekávaná hodnota cash flow v čase t, 

k  kapitálové náklady na investici, 

t  období 1 aţ n, 

n  doba ţivotnosti investice. 

Pokud je NPV kladná, pak je investice přijatelná. Investice můţe být přijata i přes její 

riziko, jestliţe je v diskontní míře zahrnuta i riziková prémie. 

Pokud se NPV rovná nule, pak je dosaţena poţadovaná výnosnost investovaných peněz 

a jsou zcela uspokojeny poţadavky investorů a zaručena výnosnost, kterou poţadují 

vlastníci. 

Jestliţe se NPV pohybuje v mínusu, tak se projekt nepřijímá. 

Tato metoda bývá doplněna indexem současné hodnoty (viz vztah 9). Obvykle se tento 

index pouţívá v případě, kdyţ je čistá současná hodnota záporná. [3] 

                 
    

  
 , (9) 

kde: 

SHCF  současná hodnota cash flow, 

IN  investiční náklady. 

Pokud je hodnota indexu výnosnosti vyšší neţ jedna, pak je projekt přijatelný. [3] 

3.3.4 Metoda vnitřního výnosového procenta 

Tato metoda, jejíţ anglický název je Internal Rate of Return (resp. IRR), je 

zaloţena na současné hodnotě CF. Principem této metody je nalezení takové diskontní 
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míry, při které se současná hodnota cash flow bude rovnat současné hodnotě investičních 

nákladů. Čistá současná hodnota se tedy bude rovnat nule (viz vztah 10). [3], [4] 

        

∑
   

(   ) 

 

   

    , (10) 

 

kde: 

CFt  očekávaná hodnota cash flow v čase t,  

k  kapitálové náklady na investici, 

IN  investiční náklady. 

 

Pouţívá se zde metoda pokusů a omylů pro zjištění diskontní míry. Postupuje se 

sniţováním rozdílu pravé a levé strany aţ do hodnoty, kdy se současná hodnota cash flow 

a investiční náklady budou rovnat. 

Investice je přijatelná, pokud je IRR větší neţ diskontní míra zahrnující riziko.  

Jestliţe je investice na úvěr, IRR by mělo být vyšší neţ úroková míra. [3] 
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4 HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTICE 

Pro problematiku posouzení ekonomické efektivnosti přestavby vozidel společnosti 

ArcelorMittal Ostrava a. s. jsou zvoleny následující metody: metoda čisté současné 

hodnoty, index výnosnosti, metoda výnosnosti, metoda vnitřního výnosového procenta, 

které jiţ byly popsány v předešlé kapitole. Pro všechny tyto metody je nezbytný výpočet 

cash flow, který bude zobrazovat tok peněz plynoucí z investice po dobu její ţivotnosti.   

Cash flow se zjistí jako součet zisku po zdanění a výše ročních odpisů. 

Pro výpočet cash flow, bude tedy stěţejní určit výši odpisů jednotlivých typů vozidel před 

jejich technickým zhodnocením a po něm. Rozdíl obou hodnot budou odpisy, které budou 

pouţity pro zjištění toku peněz. 

Jak jiţ bylo zmíněno, firma se rozhodla pro přestavbu 68 vozidel značky Škoda.  

Všechna vozidla byla nově zakoupena na začátku roku 2012. 

 V následující tabulce 1 jsou uvedeny technické parametry vozidel: typy vozidel, jejich 

počet, počet válců, objem motoru, spotřeba paliva na 100 kilometrů a silniční daň uvedena 

ke kaţdému typu vozidla. 

Tabulka 1: Technické parametry vozidel 

Technické parametry vozidel 

Typ vozidla 
Počet 

aut 

Počet 

válců 

Objem 

motoru 

[cm
3
] 

Spotřeba 

benzínu na 

100 km [ l ] 

Silniční 

daň u 

jednoho 

vozidla 

[Kč] 

Silniční 

daň u 

všech 

vozidel 

daného 

typu [Kč] 

Fabia combi 16 3 1,198 7,3    936    14 976    

Fabia sedan   9 3 1,198 7,3    936      8 424    

Fabia sedan   1 4 1,598 5,1 1 560      1 560    

Octavia 22 4 1,390 8,5 1 248    27 456    

Octavia 

elegance 
  2 4 1,595 9,8 1 560      3 120    

Roomster 12 3 1,198 8,2    936    11 232    

Roomster   6 4 1,390 8,3 1 248      7 488    

  

Silniční daň 

celkem [Kč] 74 256    

Zdroj [Firemní materiály a vlastní zpracování] 
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Uvedený počet válců v tabulce 1 je důleţitý z hlediska ceny přestavby vozidel na CNG. 

V případě tříválcového vozidla bude cena této přestavby niţší neţ u vozidla čtyřválcového, 

jak bude uvedeno v dalším textu.  

Pozornost je třeba věnovat také objemu motoru, protoţe podle něj se vypočte výše silniční 

daně, kterou by společnost v případě provozu vozidel na benzín musela kaţdoročně 

zaplatit.  

Tabulka 2: Srovnání spotřeby a cen ropných paliv s CNG 

Srovnání spotřeby a cen ropných paliv s CNG 

  Benzín Nafta CNG 

Průměrná spotřeba na 100 km   7,7 l    8,5 l         7,2 cm
3
 

Cena paliva [Kč/l, cm
3
] 36,54  36,65  15,50  

Palivové náklady na 1 km [Kč]  2,81    3,12    1,12  

Silniční daň [Kč] 74 256    74 256    0    

Zdroj [Vlastní zpracování] 

V tabulce 2 je vidět významný rozdíl mezi náklady jednotlivých paliv na jeden kilometr. 

Zatímco u paliv na ropném základě se cena pohybuje v průměru okolo 3 Kč, v případě 

CNG je tato cena téměř třikrát niţší. 

Důleţitým ekonomickým aspektem je mnoţství finančních prostředků, které by společnost 

musela kaţdoročně vynaloţit na zaplacení silniční daně. U ropných paliv je daň z provozu 

všech silničních vozidel společnosti 74 256 Kč. Co se týče CNG, je toto palivo díky své 

ekologické šetrnosti od silniční daně osvobozeno. Tento fakt znamená, ţe kromě nákladů 

ušetřených na provozu automobilů bude kaţdý rok uspořena také nemalá poloţka silniční 

daně. Tato úspora se promítne v celkovém zisku, který firmě bude tato investice kaţdý rok 

po dobu své ţivotnosti přinášet. A samozřejmě se díky ní sníţí i doba splácení této 

investice. 
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Tabulka 3: Počet předpokládaných ujetých kilometrů vozidly za rok 

Typ vozidla Počet vozidel Ujeté kilometry za rok 

Fabia combi 16 362 304 

Fabia sedan 10 252 553 

Octavia 22 626 049 

Octavia elegance 2   53 909 

Roomster 18 441 478 

Celkem 68            1 736 293 

Zdroj [Firemní materiály] 

Předpokládané ujeté kilometry vozidly za rok (viz tabulka 3) jsou nezbytnou podmínkou 

pro stanovení výše celkových nákladů na provoz automobilů na benzín a také na CNG. 

Z tohoto rozdílu se pak dále určí předpokládaná úspora, kterou přinese ona přestavba 

vozidel na stlačený zemní plyn. 

V  celkových kilometrech se počítá také s nutností zajíţdění k čerpacím stanicím. Vozidla 

budou pouţívána pro firemní účely. Jejich trasy budou především v rámci podniku a města 

Ostravy. Čerpací stanice pro stlačený zemní plyn se nachází zhruba 5,5 km od 

ArcelorMittal Ostrava a. s., a to u ředitelství Vítkovic.  

4.1 Investice do přestavby vozidel na pohon CNG 

Tabulka 4 níţe ukazuje celkové náklady na přestavbu všech typů vozidel 

z benzínového pohonu na pohon CNG. Cena této přestavby závisí na počtu válců 

automobilu. U tříválcových automobilů je cena přestavby jednoho vozidla 36 000 Kč, 

zatímco u čtyřválcových je tato cena 49 000 Kč. 

Celkové náklady z účetního hlediska jsou součtem pořizovací ceny všech daných typů 

vozidel a ceny jejich přestavby. 

Pro výpočet odpisů je důleţitá vţdy pořizovací cena daného typu vozidla. Podle zákona 

o účetnictví řadíme automobily do druhé odpisové skupiny. Doba odpisování v této 

skupině je stanovena na 5 let. [5] 
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Tabulka 4: Investice do přestavby vozidel na pohon CNG 

Investice do přestavby vozidel na pohon CNG 

Typ vozidla Počet válců Počet aut 

Pořizovací cena 

jednoho vozidla 

[Kč] 

Fabia combi 3 16 239 900 

Fabia sedan 3 9 224 900 

Fabia sedan 4 1 350 900 

Octavia 4 22 357 900 

Octavia 

elegance 
4 2 527 900 

Roomster 3 12 305 900 

Roomster 4 6 336 500 

Zdroj [Firemní materiály a vlastní zpracování] 

Tabulka 4 (pokračování) 

Investice do přestavby vozidel na pohon CNG 

Typ vozidla 

Pořizovací 

cena všech 

vozidel daného 

typu [Kč] 

Cena 

přestavby 

jednoho 

vozidla [Kč] 

Celková cena 

přestavby 

daného typu 

vozidel [Kč] 

Celkové 

náklady 

investice z 

účetního 

hlediska [Kč] 

Fabia combi 3 838 400    36 000    576 000    4 414 400    

Fabia sedan 2 024 100    36 000    324 000    2 348 100    

Fabia sedan 350 900    49 000    49 000      399 900    

Octavia 7 873 800    49 000    1 078 000    8 951 800    

Octavia 

elegance 
1 055 800    49 000    98 000    1 153 800    

Roomster 3 670 800    36 000    432 000    4 102 800    

Roomster 2 019 000    49 000    294 000    2 313 000    

  

Celkové 

náklady na 

přestavbu 

2 851 000 Kč 

 

Účetní 

náklady 

celkem 

23 683 800 Kč 

Zdroj [Firemní materiály a vlastní zpracování] 
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4.2 Odpisy 

Pro zjištění cash flow je nezbytné vypočítat hodnotu odpisů jednotlivých typů 

automobilů v daných letech jejich ţivotnosti. Tyto odpisy se musí vypočítat v první části 

pro automobily bez přestavby, následně s přestavbou a rozdíl těchto odpisů vstupuje do 

cash flow. 

Odpisy se dělí na několik typů. Jsou jimi odpisy daňové a účetní. Tyto odpisy je moţno 

počítat buďto rovnoměrně nebo zrychleně. Pro toto hodnocení budou pouţity odpisy účetní 

rovnoměrné. Účelem těchto odpisů není zjištění základu daně z příjmu, tak jak je tomu 

u daňových, ale měly by co nejlépe odráţet dobu ţivotnosti daného dlouhodobého 

hmotného majetku. Odpis jako takový vyjadřuje průběh fyzického a morálního opotřebení 

daného majetku. Z finančního hlediska jsou odpisy v době pořízení nákladem, následně je 

lze kumulovat aţ do výše pořizovací ceny, čímţ vlastně tvoří zdroj na obnovení 

dlouhodobého hmotného majetku. [5] 

Je důleţité si uvědomit, ţe přestavba představuje ve své podstatě technické zhodnocení. 

Technickým zhodnocením je výdaj na nástavbu, přístavbu, stavební úpravy, rekonstrukci 

a modernizaci majetku. Technickým zhodnocením v tomto případě je právě výše zmíněná 

rekonstrukce a modernizace majetku. Tento výdaj, aby byl reálnou účetní veličinou, by 

měl převýšit v daném zdaňovacím období částku 40 000 Kč. Avšak účetní jednotka můţe 

sama rozhodnout o tom, ţe technickým zhodnocením bude i rekonstrukce, která této výše 

nedosáhla, tak jak je tomu v případě některých typů vozidel, kde je cena této přestavby 

36 000 Kč. Toto technické zhodnocení zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého hmotného 

majetku a tímto vstupuje do odpisů. [6] 

Pro odpisy flotily 68 vozidel bylo tedy podle zákona o účetnictví zvoleno rovnoměrné 

odpisování. Jak jiţ bylo zmíněno v předešlém textu, automobily jsou řazeny do druhé 

odpisové skupiny a odepisují se po dobu pěti let. V následujících tabulkách 5 a 6 lze vidět 

rozloţení odpisů v jednotlivých letech. V první tabulce jsou vypočteny odpisy vozidel bez 

jejich technického zhodnocení, v druhé se počítá s pořizovací cenou a technickým 

zhodnocením všech typů aut.  

Odpisy jsou tedy vypočteny u kaţdého typu vozidla zvlášť. 
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Odpisy jsou počítány podle vztahu 11. [3] 

   
     

 
 , (11) 

kde: 

or roční odpis, 

PC  pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku, 

ZC zůstatková cena dlouhodobého hmotného majetku, 

t doba ţivotnosti dlouhodobého hmotného majetku. 

 

Tabulka 5: Odpisy v jednotlivých letech celkem bez přestavby 

Odpisy v jednotlivých letech celkem bez přestavby  

Roky 
Fabia sedan 

(3. v) 

Fabia sedan 

(4. v) 
Fabia combi Octavia 

1 404 820    70 180 767 680 1 574 760 

2 404 820    70 180 767 680 1 574 760 

3 404 820    70 180 767 680 1 574 760 

4 404 820    70 180 767 680 1 574 760 

5 404 820    70 180 767 680 1 574 760 

Zdroj [Vlastní zpracování] 

 

Tabulka 5 (pokračování) 

Odpisy v jednotlivých letech celkem bez přestavby  

Roky Octavia el. 
Roomster 

(3. v) 

Roomster 

(4. v) 

Odpisy celkem 

[Kč] 

1 211 160 647 760 345 000 4 021 360 

2 211 160 647 760 345 000 4 021 360 

3 211 160 647 760 345 000 4 021 360 

4 211 160 647 760 345 000 4 021 360 

5 211 160 647 760 345 000 4 021 360 

Zdroj [Vlastní zpracování] 
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Tabulka 6: Odpisy v jednotlivých letech celkem s přestavbou 

Odpisy v jednotlivých letech celkem s přestavbou  

Roky 
Fabia sedan 

(3. v) 

Fabia sedan 

(4. v) 
Fabia combi Octavia 

1 469 620 79 980 882 880 1 790 360 

2 469 620 79 980 882 880 1 790 360 

3 469 620 79 980 882 880 1 790 360 

4 469 620 79 980 882 880 1 790 360 

5 469 620 79 980 882 880 1 790 360 

Zdroj [Vlastní zpracování] 

 

Tabulka 6 (pokračování) 

Odpisy v jednotlivých letech celkem s přestavbou  

Roky Octavia el. 
Roomster 

(3. v) 

Roomster 

(4. v) 

Odpisy celkem 

[Kč] 

1 230 760 734 160 403 800 4 591 560 

2 230 760 734 160 403 800 4 591 560 

3 230 760 734 160 403 800 4 591 560 

4 230 760 734 160 403 800 4 591 560 

5 230 760 734 160 403 800 4 591 560 

Zdroj [Vlastní zpracování] 

Rozdílem sumy odpisů za jednotlivé roky uvedených v tabulce 5 a 6 se získají odpisy, 

které následně budou vstupovat do výpočtu cash flow. 

 

Tabulka 7: Rozdíl odpisů 

Rozdíl odpisů 

  
Odpisy před 

přestavbou [Kč] 

Odpisy po přestavbě 

[Kč] 
Rozdíl odpisů [Kč] 

1 4 021 360    4 591 560    570 200    

2 4 021 360    4 591 560    570 200    

3 4 021 360    4 591 560    570 200    

4 4 021 360    4 591 560    570 200    

5 4 021 360    4 591 560    570 200    

Zdroj [Vlastní zpracování] 
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Jednotlivé výpočty odpisů daných vozidel jsou obsaţeny v přílohách. 

Odpisy jednotlivých typů vozidel bez technického zhodnocení jsou uvedeny 

v příloze č. 1 odpisy s technickým zhodnocením pak v příloze č. 3. Celková výše odpisů 

všech vozidel daného typu bez TZ jsou uvedeny v příloze č. 2 a vozidel s TZ v příloze č. 4. 

4.3 Cash flow 

Cash flow neboli peněţní tok určuje reálný příjem či výdej peněţních prostředků. Je 

základním kritériem pro hodnocení efektivnosti posuzované investice. Z cash flow se 

vychází v kaţdé z výše uvedených metod pro hodnocení této investice. 

Do výpočtu cash flow vstupuje hned několik poloţek. Obecně jsou to tyto: hospodářský 

výsledek po jeho zdanění (zisk či ztráta) k němu jsou připočítány rezervy tvořené 

z nákladů, poté se vţdy přičítá úbytek nebo odečítá přírůstek těchto poloţek: zásob, 

krátkodobých pohledávek, cenných papírů a ostatních běţných aktiv. Následně je připočten 

přírůstek nebo odečten úbytek krátkodobých závazků a odečítají se náklady na investice, 

vyplacené mzdy ze zisku a ostatní pouţití zisku. Tímto je získán buď přírůstek, nebo 

úbytek peněţních prostředků. [6] 

V tabulce 8 je uveden výpočet peněţního toku. Ziskem se rozumí peněţní úspora plynoucí 

z provozu vozidel na CNG a také prostředky ušetřené díky osvobození tohoto paliva od 

silniční daně. Od tohoto zisku se odečetl rozdíl odpisů, který byl zjištěn podle tabulky 7 

a který v době pořízení tvoří nákladovou poloţku. Poté byl zisk zdaněn sazbou daně 

z příjmu právnických osob, která od roku 2010 činí 19 % podle zákona č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů. Výše daně plynoucí ze zisku je tedy 463 294 Kč.  

Hodnota cash flow je vypočtena jako součet zisku po zdanění a kumulované částky odpisů, 

která tvoří peněţní prostředky na obnovu dlouhodobého hmotného majetku. Cash flow za 

jednotlivé roky pak vyšel velmi příznivě a to 2 545 297 Kč. Jednotlivé hodnoty poloţek 

jsou uvedeny v následující tabulce 8. 
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Tabulka 8: Cash flow 

CASH FLOW 

Poloţka   1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Investiční 

náklady 

[Kč] 

2 851 000           

Zisk [Kč]   2 934 335 2 934 335 2 934 335 2 934 335 2 934 335 

Zisk 

plynoucí z 

osvobození 

od silniční 

daně [Kč] 

  74 256 74 256 74 256 74 256 74 256 

Odpisy [Kč]   570 200 570 200 570 200 570 200 570 200 

Zisk před 

zdaněním 

[Kč] 

  2 438 391 2 438 391 2 438 391 2 438 391 2 438 391 

Sazba daně 

[%] 
  19 19 19 19 19 

Výše daně 

[Kč] 
  463 294 463 294 463 294 463 294 463 294 

Zisk po 

zdanění 

[Kč] 

  1 975 097 1 975 097 1 975 097 1 975 097 1 975 097 

Odpisy [Kč]   570 200 570 200 570 200 570 200 570 200 

Cash flow 

[Kč] 
  2 545 297 2 545 297 2 545 297 2 545 297 2 545 297 

Zdroj [Vlastní zpracování] 

 

 

 

 



Bc. Eva Motalová: Ekonomická efektivnost investice 

2012   27 

  

4.4 Doba splácení 

Doba splácení udává, za jak dlouhou dobu se firmě investice v uspořených peněţních 

prostředcích vrátí. Vychází se zde z nákladů, které by firma vynaloţila na provoz vozidel 

na benzín a na provoz vozidel na CNG. Rozdílem těchto dvou hodnot se získá úspora na 

roční provoz automobilů v případě, ţe by firma podrobila vozidla rekonstrukci na CNG. 

Kromě této úspory se do doby splácení promítne ještě sleva na silniční dani. Stlačený 

zemní plyn je od této daně osvobozen, coţ ročně činí 74 256 Kč ušetřených peněţních 

prostředků v případě provozu všech vozidel na toto palivo. Z těchto příjmů je zjištěno 

roční cash flow. Dobu splácení lze vypočítat podle vztahu 7, který je uveden v kapitole č. 3 

a to tak, ţe celkové náklady na investici do přestavby jsou vyděleny ročním cash flow. 

V tomto případě vyjde doba splácení neboli návratnosti zhruba jeden rok, coţ je pro danou 

firmu velmi příznivé. Tato metoda je jednou ze zásadních pro hodnocení efektivnosti 

investic v podnicích. Všechny hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce 9 a jsou 

doplněny níţe uvedeným výpočtem. 

 

Tabulka 9: Doba splácení 

Doba splácení přestavby 

  benzín CNG 

Náklady ročního provozu [Kč] 4 885 199 1 937 703 

Roční úspora pohonných hmot 

[Kč] 
2 947 496 

Sleva na silniční dani [Kč]      74 256    

Celková roční úspora [Kč] 3 021 752    

Roční CF 2 545 297 

Investice do přestavby [Kč] 2 851 000 

DS [roky] 1,12 

Zdroj [Vlastní zpracování] 
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Výpočet: 

   
                    

        
 

         

              
          

4.5 Současná hodnota cash flow 

Jak jiţ bylo popsáno v teoretické části, nezbytným krokem pro hodnocení 

efektivnosti investice je výpočet současné hodnoty cash flow. Jedná se o přepočet budoucí 

hodnoty CF na tu současnou, protoţe stávající hodnota peněz je cennější neţ ta budoucí. 

Tento výpočet se provádí pomocí diskontování. Firma pouţívá podnikovou diskontní míru 

11 %. 

Výpočet se tedy provede jako suma všech peněţních toků v jednotlivých letech ţivotnosti 

investice vydělena vţdy v jednotlivých letech 1 + diskontní sazba na mocninu daného 

roku.  

Výpočet: 

     ∑
   

(   ) 

 

   

 

            
            

(      ) 
 
            

(      ) 
 
            

(      ) 
 
            

(      ) 
 
            

(      ) 
 

               č 

4.6 Čistá současná hodnota 

V této metodě je základem rozdíl mezi současnou hodnotou cash flow a investičními 

náklady. Zobrazuje tedy současnou hodnotu budoucích peněţních toků a výdajů na danou 

investici. Čistá současná hodnota vyšla kladně, proto je moţno projekt přijmout. 
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Výpočet: 

                                                 č 

Metoda čisté současné hodnoty cash flow bývá doplněna indexem výnosnosti. Přestoţe 

vyšla NPV kladně je zde uveden pro zajímavost i tento index, který se vypočítá jako podíl 

současné hodnoty cash flow a investičních nákladů. 

Výpočet: 

                 
    

  
 
            

         
      

Index výnosnosti vyšel větší neţ jedna a tím se potvrdila moţnost akceptování investičního 

projektu. 

4.7 Míra výnosnosti 

Tato metoda posuzování investičního projektu udává v podstatě návratnost investice. 

Při jejím zjišťování se vychází z průměrného ročního zisku po jeho zdanění a investičních 

nákladů. Pokud je tato míra vyšší neţ očekávané zúročení, coţ je v tomto případě udáno 

podnikovou diskontní mírou 11 %, pak je investice přijatelná. Protoţe tato hodnota vyšla 

69 %, investice je efektivní. Způsob výpočtu je uveden níţe. 

Výpočet: 
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4.8 Vnitřní výnosové procento 

U této metody jde o nalezení takové diskontní míry, kdy se současná hodnota cash 

flow bude rovnat investičním nákladům. Její výpočet se provádí postupnou aproximací, 

kdy se diskontuje současná hodnota cash flow, dokud se daná míra nenalezne. Diskontní 

míra vychází 85,17719 %. 

4.9 Míra výnosnosti investice 

Pro orientaci lze uvést i jednu ze statických metod hodnocení méně významných 

investic. Tato metoda udává, kolik korun přinese podniku jedna investovaná koruna. Její 

výpočet je ukázán níţe. 

 

                
                                   

                  
 

Výpočet: 

                
(           )           

         
        č 

Jedna investovaná koruna přinese podniku 3,46 Kč. 
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4.10 Souhrnné zhodnocení efektivnosti investice 

Pro hodnocení efektivnosti dané investice byly vybrány výše zmíněné metody. 

Protoţe z daného hlediska všechny metody vybrané pro hodnocení efektivnosti investice 

vyšly příznivě, je tato investice pro společnost ArcelorMittal Ostrava a. s. jednoznačně 

přijatelná a efektivní. V tabulce 10 je uveden souhrn všech vypočítaných hodnot. 

 

Tabulka 10: Výsledky hodnocení efektivnosti investice 

Současná hodnota 

CF 
9 407 154,52 Kč 

Čistá současná 

hodnota CF 
6 556 154,52 Kč 

Index výnosnosti 3,30 

Míra výnosnosti 3,46 Kč 

Vnitřní výnosové 

procento 
85,17719 % 

Doba splácení 1,12 roku 

Rentabilita 69 % 

Zdroj [Vlastní zpracování] 
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5 ZÁVĚR 

Účelem této práce bylo zjistit ekonomickou efektivnost investice, kterou byla 

přestavba 68 vozidel společnosti ArcelorMittal Ostrava a. s. na pohon CNG. Pro splnění 

tohoto zadání byly zvoleny nejvhodnější metody pro posuzování této efektivnosti. 

Rozhodujícím aspektem pro danou firmu byly především náklady na provoz a jednorázové 

náklady na tuto investici. Všechna vozidla jezdí v současné době na benzín, ten je 

ekonomicky nejméně efektivním palivem, protoţe jeho cena neustále narůstá v důsledku 

ubývání jeho zásob. V porovnání s provozem na CNG se nákladnost benzínu ještě více 

projeví. 

V úvodu byla shrnuta jak současná situace na trhu ropných paliv, jejich moţné alternativy, 

tak i poţadavky společnosti ArcelorMittal Ostrava a. s. V závěru úvodu byly nastíněny 

metody, kterými bude daná efektivnost hodnocena.  

Druhá kapitola byla věnována profilu společnosti. Byly zde vytyčeny její základní 

charakteristiky, management, integrovaný systém řízení a v neposlední řadě také její 

historické kořeny.  

V třetí kapitole se řešila teoretická východiska daného problému. Byly v ní popsány 

kritéria a podrobný postup pro hodnocení efektivnosti investice. V této části byly 

vyobrazeny metody tohoto hodnocení, pro které je nezbytný výpočet cash flow a následný 

přepočet na současnou hodnotu cash flow. Těmito metodami jsou čistá současná hodnota 

cash flow, index výnosnosti, míra výnosnosti, vnitřní výnosové procento, doba splácení 

a rentabilita.  

V kapitole čtyři se řešily výpočty zvolených metod hodnocení. Byly vytyčeny důleţité 

technické parametry vozidel, které firma vlastní. Následně bylo uvedeno porovnání cen 

ropných paliv se stlačeným zemním plynem. Podle počtu ujetých kilometrů všemi vozidly 

se provedlo stanovení nákladů na roční provoz jak u benzínu, tak u CNG. Z rozdílu těchto 

hodnot se zjistila úspora v případě přestavby automobilů na stlačený zemní plyn. V další 

části byly vypočteny celkové náklady na přestavbu těchto aut. Cena přestavby se zde lišila 

podle počtu válců daného automobilu. U vozidla tříválcového byla tato přestavba levnější 

neţ u čtyřválcového. Pro výpočet metod pro hodnocení efektivnosti investice bylo nutné 

určit hodnotu peněţního toku v předpokládaných letech ţivotnosti. Nezbytnou částí pro 
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určení cash flow bylo stanovení odpisů pro jednotlivé automobily bez technického 

a s technickým zhodnocením. Následně se zjistil rozdíl odpisů, který vstupoval do výpočtu 

CF. Pro jeho výpočet bylo také nutno vypočítat zisk po zdanění. V další části čtvrté 

kapitoly byl proveden výpočet jiţ zvolených metod pro posuzování efektivnosti dané 

investice. Doba splácení vyšla velmi krátká, a to 1,12 roku. Čistá současná hodnota cash 

flow byla vyčíslena na 6 556 154,52 Kč. Vnitřní výnosové procento dosaţeno pomocí 

metody postupné aproximace je 85,17719 %. Rentabilita respektive výnosnost investice 

dosáhla hodnoty 69 %. Pro zajímavost bylo ještě uvedeno, kolik korun přinese podniku 

jedna investovaná koruna do přestavby. Toto zhodnocení dosáhlo 3,46 Kč. Všechny 

vypočtené hodnoty byly z ekonomického hlediska příznivé.  

Na základě teoretického a následně praktického hodnocení této investice bylo zjištěno, ţe 

investice do přestavby vozidel na CNG je pro společnost ArcelorMittal Ostrava a. s. nejen 

přijatelná, ale také ekonomicky velmi výhodná. Díky této přestavbě můţe firma 

kaţdoročně ušetřit nemalou část nákladů, o kterou by v důsledku provozu vozidel na 

benzín přišla. Proto lze firmě provedení této přestavby doporučit. 
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