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Anotace 

Bakalářská práce je zaměřena na ekonomické zhodnocení zateplení budovy školní 

jídelny a školní družiny v obci Novosedlice. V úvodní části práce je popsaná hodnocená 

budova, včetně vytápění a spotřeby energií na toto vytápění. V teoretické části práce jsou 

definovány pojmy z oblasti investic a metody hodnocení efektivnosti investice. V praktické 

části práce jsou stanoveny kapitálové výdaje na investici, očekávané peněžní příjmy 

z investice a diskontní sazba představující požadovanou minimální výnosnost investice.  

Na základě těchto údajů je provedeno vlastní hodnocení efektivnosti investice. Závěrem 

jsou uvedeny návrhy a doporučení k realizaci komplexního zateplení budovy školní jídelny 

a školní družiny v obci Novosedlice. 

Klíčová slova: obec Novosedlice, úspory energií, zateplení budovy, investice, 

kapitálový výdaj, peněžní příjem, ekonomické hodnocení investice. 

Summary 

The bachelor thesis is focused on the economic evaluation of thermal insulation  

of school canteen and school clubs in the village Novosedlice. In the introductory part  

of the work is described rated building, including heating and energy consumption  

for this heating system. In the theoretical part are defined terms from the investment  

and methods of evaluating the effectiveness of investment. In the practical part of the work 

are set to invest capital expenditures, anticipated cash receipts from the investment  

and the discount rate represents the minimum required return on investment. Based  

on these data is carried out self-evaluation of the effectiveness of the investment. Finally, 

suggestions are given and recommendations to implement the comprehensive thermal 

insulation of school canteen and school clubs in the village Novosedlice. 

Keywords: village Novosedlice, energy saving, thermal insulation of buildings, 

investments, capital expenditure, cash income, economic evaluation of investments. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

aj.   a jiné 

atd.   a tak dále 

ČNB   Česká národní banka 

ČPK čistý pracovní kapitál 

ČSH čistá současná hodnota 

ČSN Česká technická norma – zákonem chráněné označení, původně 

znamenala Československá státní norma 

ČSOB Československá obchodní banka 

ČÚS   Český účetní standard 

d   sazba daně 

DE   daňový efekt 

DN   doba návratnosti 

DPH   daň z přidané hodnoty 

EU   Evropská unie 

i   úroková míra 

IN   náklady investice 

IV   investiční výdaje 

GJ   gigajoule (jednotka práce a energie) 

KB   Komerční banka 

Kč   koruna česká 

ks   kus 

KV   kapitálové výdaje 

kWh   kilowatthodina (jednotka energie odvozená z jednotky výkonu) 

mm   milimetr 

např.   například 

NP   nadzemní podlaží 

O   odpisy 

PM   příjmy z prodeje majetku 

PP   peněžní příjmy 

PZ   provozní zisk 

resp.   respektive 



 

 

 

ROE   výnosnost vlastního kapitálu (z anglického Return on Equity) 

ROI   výnosnost investice (z anglického Return on Investment) 

Sb.   Sbírka 

ŠD   Školní družina 

ŠJ   Školní jídelna 

tj.   to je; to jsou 

TUV   teplá užitková voda 

VC   vstupní cena 

VVP   vnitřní výnosové procento 

Z   roční zisk 

ZC   zůstatková cena 

ZP   zemní plyn 

°C   stupeň Celsiův 
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1 Úvod, cíl práce 

Nejčastěji používanou úpravou staveb je v dnešní době zateplování. Špatné izolační 

vlastnosti objektu mají za následek tepelné ztráty. Eliminovat tyto tepelné ztráty není zcela 

možné. U celkového, dobře provedeného zateplení obvodových konstrukcí můžeme 

zaznamenat snížení energie na vytápění budovy až o 40 – 50 %. To může snížit roční 

náklady na vytápění až na polovinu [3]. 

Zateplení budovy má, kromě snížení spotřeby energie na vytápění, také mnoho jiných 

pozitivních vlastností. Vyloučí se tím mnoho poruch a vad způsobených nadměrnou 

vlhkostí a nižší tepelnou izolací konstrukcí. Týká se to především kondenzace vody  

na stěnách, stropech nebo podlahách. Kvalitně provedené zateplení tyto vady omezí, ne-li 

úplně odbourá. V domě se tím zajistí tepelná pohoda, což znamená, že se téměř vyrovnají 

rozdíly teplot vzduchu a teploty okolních ploch. V zimním období při přerušení vytápění 

nedojde k velkému poklesu vnitřní teploty. Naopak v letním období teplota v místnostech 

nadměrně nevzroste. 

Rozhodnutí, zda dům zateplit, či nikoliv, může ovlivnit hned několik faktorů. Jedním 

z nich je návratnost investice, která závisí především na úspoře energie na vytápění. 

Doslova nevyhnutelné je zateplení starších staveb. Díky použití zastaralých materiálů 

dochází k vysokým tepelným ztrátám obvodovými konstrukcemi, jejichž tepelně izolační 

vlastnosti neodpovídají dnešním normám. Dlouhodobý výhled na rostoucí ceny energií 

ukazuje, že i přes delší návratnost je zateplení výhodné nejen u starších staveb, ale také  

u novostaveb [3]. 

Zateplení domu by mělo zajistit nejen nižší finanční náklady na vytápění, ale také 

zlepšení akustických vlastností, tepelné pohody, vzhledu domu a jeho příznivý dopad  

na životní prostředí, neboť hodnoty emisí vznikající při spalování zemního plynu budou 

nižší než před zateplením [4]. 

Bakalářská práce je zaměřena na ekonomické zhodnocení zateplení budovy školní 

družiny a školní jídelny (dále jen ŠD a ŠJ) v obci Novosedlice. Úvodní část práce  

je věnována popisu hodnocené budovy, jejího stávajícího stavu a provozního režimu. Dále 

je popsáno vytápění budovy, včetně spotřeby energií v letech 2007 - 2010. V teoretické 
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části práce jsou vymezeny základní pojmy z oblasti investic, statické a dynamické metody 

hodnocení efektivnosti investice. V praktické části bakalářské práce jsou stanoveny 

kapitálové výdaje na investici a očekávané peněžní příjmy z investice, což jsou úspory 

energií na vytápění budovy a roční odpisy z dané investice. Na základě těchto údajů  

je provedeno vlastní hodnocení efektivnosti investice metodickými postupy popsanými 

v teoretické části. 

Cílem mé bakalářské práce je zjistit, zdali je možné zateplením budovy ŠD a ŠJ v obci 

Novosedlice výrazně snížit celkové náklady na vytápění, přičemž finanční náklady na toto 

zateplení musí být ekonomicky návratnou investicí. 
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2 Charakteristika vybraného hodnoceného objektu 

Hodnocená budova školní jídelny a družiny v Novosedlicích pochází z 30. let  

20. století. Je to částečně podsklepený objekt z cihelného a kamenného zdiva o dvou 

nadzemních podlažích. V přízemí se nachází školní jídelna, kanceláře a sklady. Ve druhém 

nadzemním podlaží jsou prostory školní družiny se sociálním a administrativním zázemím. 

V 70. letech dvacátého století byl k této budově přistavěn cihelný jednopodlažní přístavek, 

kde se nachází kuchyně s příslušným provozním a skladovým zázemím. Objekt je vytápěn 

etážovým topením pro každé patro zvlášť, kotli na zemní plyn [7]. 

Budova školní jídelny a družiny je součástí Základní školy v Novosedlicích, která je 

od 1. ledna 2002 příspěvkovou organizací. Zřizovatelem je však obec Novosedlice [10]. 

V roce 2008 bylo provedeno podle ČSN 730540-1, 2, 3 a 4
1
 energetické hodnocení 

této budovy, jehož výsledkem bylo zpracování Energetického štítku obálky budovy. 

Podrobné výsledky jsou zpracovány v příloze č. 1. Dle tohoto hodnocení je budova 

energeticky velmi nehospodárná [7]. 

2.1 Popis stávajícího stavu 

Hodnocená budova je tvořena v zásadě dvěma objekty: dvoupodlažní budovou ŠJ a ŠD 

a jednopodlažní budovou provozní přístavby. 

Jde o samostatně stojící objekt, jehož půdorys je tvořen obdélníkem o rozměrech  

33,6 x 14,3 metrů. Objekt má jedno podzemní podlaží (přibližně na 1/3 půdorysu budovy) 

a dvě nadzemní podlaží, resp. přístavba má jedno nadzemní podlaží. Podzemní podlaží 

objektu se nevytápí. 

Svislou nosnou konstrukce budovy školní jídelny a družiny tvoří smíšené zdivo 

z kamene a cihel, které je široké 600 mm. Vodorovné konstrukce tvoří dřevěné trámové 

                                                 
1
 ČSN 730540 stanovuje tepelně technické požadavky pro navrhování a ověřování budov s požadovaným 

stavem vnitřního prostředí při jejich užívání, které podle stavebního zákona zajišťují hospodárné splnění 

základního požadavku na úsporu energie a tepelnou energii. Platí pro nové budovy a pro stavební úpravy, 

udržovací práce, změny v užívání budov a jiné změny dokončených budov [9]. 
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stropy, střecha nad budovou ŠJ je sedlová s valbou
2
 na jedné straně a s nosnou konstrukcí 

krovu ze dřeva a s plechovou krytinou. Okna jsou převážně původní dřevěná dvojitá.  

Na obrázku 1 a na obrázku 2 je zachycena tato budova z různých pohledů. Na první pohled 

je patrné, že se jedná o starou budovu, jejíž tepelné ztráty jsou nezanedbatelné. 

Obvodové stěny (ve styku s vnějším prostředím – země, vzduch) tvoří kamenné  

a cihelné zdivo široké 450 mm. První nadzemní podlaží (dále jen NP) budovy školní 

jídelny je výrazně napadeno vzlínající vlhkostí z podzákladů, kterou je třeba před 

provedením zateplení odstranit důkladnou sanací (provedením mechanické nebo chemické 

zábrany). Tato vlhkost je zřejmá i na obrázku 1. 

 

 

 

Obrázek 1: Budova školní jídelny a družiny – severní pohled 

Pramen: [vlastní fotografie] 

                                                 
2
 Valbová střecha se od střechy sedlové (ta má dvě střešní roviny s přímočarým hřebenem, dvěma okapy a 

dvěma štíty) liší tím, že má na obou koncích místo štítů šikmé střešní roviny čili valby, takže voda stéká na 

čtyři strany. Pokud jsou okapy těchto rovin ve stejné výšce jako okapy sedlové střechy, je to střecha valbová. 

Používá se u volně stojících budov obdélníkového půdorysu [11]. 
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Obrázek 2: Budova školní jídelny a družiny – jižní pohled 

Pramen: [vlastní fotografie] 

U přístavby tvoří svislou nosnou konstrukci cihelné zdivo z plných cihel, široké  

450 mm. Stropní konstrukce přístavby je ze železobetonu, střecha je plochá jednoplášťová 

se živičnou krytinou a okna přístavby jsou zdvojená s obyčejným sklem v obou křídlech 

(viz obrázek 3) [7]. 

 

Obrázek 3: Přístavba – severní pohled 

Pramen: [vlastní fotografie] 

2.2 Provozní režim 

Objekt je v provozu v pracovních dnech. V tabulce č. 1 je uveden přehled o ročním 

využití budovy, nejsou zde zahrnuty víkendy, státní svátky a školní prázdniny. 
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Tab. č. 1: Využití objektu v čase 

 

Období provozu 

Počet hodin provozu v pracovních dnech    10 hodin/den 

Počet pracovních dnů v roce  225 dnů/rok 

Počet hodin provozu v roce   2 250 hodin/rok 

Zdroj: [ZINBURG [7] + vlastní zpracování] 

Školní družina začíná provoz v pracovních dnech v 6:00. V čase od 7:30 do 13:00 je 

provoz přerušen. V 13:00 začíná odpolední družina, která končí v 16:00. V družině je 

běžně 52 dětí a 2 vychovatelky. 

Školní jídelna začíná provoz v 6:00 a končí přibližně v 15:00, kdy odchází poslední 

strávníci. V kuchyni pracují celkem 4 osoby, vaří se 200 obědů denně [10]. 

Prostory objektu se v provozní době vytápí na 22 °C, v mimoprovozní době je 

vytápění ztlumeno na 18 °C.  

2.3 Systém zásobování teplem 

Nakupovanými primárními zdroji energie pro objekt jsou elektrická energie a zemní 

plyn.  

2.3.1 Zemní plyn 

Zemní plyn je dodáván do objektu dvěma odběrnými místy. Jedno slouží  

pro vytápění i technologii školní jídelny a kuchyně, druhé dodává zemní plyn výhradně  

pro školní družinu. 

Tab. č. 2: Spotřeba zemního plynu ve školní jídelně v letech 2007 – 2010 

Období 
Spotřeba 

ZP  
Výhřevnost 

Za odběr  

bez DPH 
Daň z plynu  

bez DPH 
DPH Celkem 

rok [kWh] [GJ] [Kč] [Kč] [Kč] [Kč] 

2007 71 926,17 232,54 58 783,08 0,00 11 168,78 69 951,86 

2008 82 911,86 268,04 83 280,28 2 537,10 16 305,30 102 122,68 

2009 84 929,37 274,30 87 992,10 2 598,83 17 212,27 107 803,21 

2010 86 610,73 279,50 85 835,60 2 650,28 17 697,19 106 183,17 

Zdroj: [příloha č. 2 + vlastní zpracování] 

Průměrná spotřeba zemního plynu pro jídelnu je za vykázané 4 roky 263,6 GJ/rok. 
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Tab. č. 3: Spotřeba zemního plynu ve školní družině v letech 2007 – 2010 

Období 
Spotřeba 

ZP  
Výhřevnost 

Za odběr  

bez DPH 
Daň z plynu  

bez DPH 
DPH Celkem 

rok [kWh] [GJ] [Kč] [Kč] [Kč] [Kč] 

2007 33 608,36 108,70 28 446,99 0,00 5 404,93 33 851,92 

2008 39 169,06 126,60 40 233,12 1 198,57 7 872,02 49 303,71 

2009 37 412,24 120,80 39 870,47 1 144,81 7 792,90 48 808,18 

2010 42 154,49 136,03 42 507,35 1 289,93 8 759,46 52 556,74 

Zdroj: [příloha č. 3 + vlastní zpracování] 

Průměrná spotřeba zemního plynu pro družinu je za vykázané 4 roky 123,03 GJ/rok. 

V tabulce č. 2 a č. 3 jsou uvedeny spotřeby a platby za odběr zemního plynu  

ve sledovaném období. Meziroční nárůst spotřeby tepla se nepodařilo vysvětlit změnou 

provozu objektu ani změnou klimatických podmínek. Pravděpodobnou příčinou těchto 

navýšení jsou zastaralé kotle na zemní plyn. Předpokládaná doba životnosti kotle v jídelně 

je překročena o 13 let a kotle ve družině o 3 roky (viz tabulka č. 4). 

Cena plynu se skládá z regulované a neregulované složky. Regulovanou složku 

stanovuje Energetický regulační úřad. Zahrnuje poplatek za distribuci plynu a za služby 

operátora trhu. Tvoří asi 24 % z celkové částky. Neregulovanou složku utváří trh, její výši 

stanovuje dodavatel. Tato část zahrnuje komoditní cenu zemního plynu (tvoří asi  

71 % z celkové částky), uskladnění, platbu za obchodní a ostatní služby. 

Součástí ceny za dodávky zemního plynu pro právnické a podnikající fyzické osoby  

je od 1. ledna 2008 daň ze zemního plynu. Sazba této daně je 0,0306 Kč/kWh.  

Pro odběratele z kategorie domácnosti jsou dodávky zemního plynu od této daně 

osvobozeny. 

Zemní plyn podléhá také dani z přidané hodnoty. Výše DPH do roku 2009 byla 19 %, 

v roce 2010 byla navýšena na 20 % [12]. 

Stávající zajištění dodávek zemního plynu přes dva odběry není pravděpodobně 

opodstatněné. Pravděpodobně tak dochází zbytečně k navýšení plateb za zemní plyn. 
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2.3.2 Zdroje tepla 

Zdrojem tepla v objektu jsou dva kotle na zemní plyn (viz obrázek 4).  

 

Obrázek 4: Kotle družiny (vlevo) a školní jídelny (vpravo) 

Pramen: [vlastní fotografie] 

V každém patře objektu je provedeno etážové topení. Oba kotle tedy pracují odděleně, 

každý pro vytápění příslušného podlaží. Specifikace těchto kotlů je uvedena v tabulce č. 4. 

Oba kotle jsou řízeny vnitřními termostaty. V mimoprovozní době jsou zařazeny útlumy  

na vnitřní teplotu 18 °C. 

Tab. č. 4: Charakteristika zdrojů tepla 

Parametr Kotel - jídelna Kotel - družina 

Lokalizace prostor sociálního zařízení prostor sociálního zařízení 

Druh zařízení kotel na zemní plyn kotel na zemní plyn 

Typ zařízení Destila DPL 31 Therm 23 

Rok výroby 1992 1997 

Počet 1 ks 1 ks 

Druh vyráběného média teplá voda teplá voda 

Teplota vyráběného média 90 °C 90 °C 

Předpokládaná životnost 5 let 10 let 

Zdroj: [interní informace + vlastní zpracování] 
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Kotel školní družiny (Therm 23) je kombinovaný a zároveň tedy slouží jako průtokový 

ohřívač pro přípravu teplé užitkové vody, jejíž spotřeba probíhá v bezprostřední blízkosti 

kotle. Teplá užitková voda (dále jen TUV) pro umývárny školní jídelny se ohřívá 

elektricky. Spotřebu TUV kuchyně pokrývá zásobníkový ohřívač Quantum umístěný 

v prostorách kuchyně a s přímým spalováním plynu. Množství připravené TUV  

se neměří [7]. 

2.3.3 Distribuční systém 

Otopné systémy v obou podlažích jsou provedeny jako etážové. Oba distribuční 

systémy jsou tedy vedeny pouze vytápěnými prostory. Slouží tak přímo k vytápění 

v součinnosti s radiátory. Z tohoto důvodu nejsou kladeny žádné nároky na jejich izolaci. 

Distribuční systémy pro TUV jsou ve všech případech velmi krátké. Teplá voda  

se připravuje vždy přímo v místě její spotřeby, proto není třeba jejich izolace. 

Otopná soustava je tvořena radiátory různých typů, převážně plechovými. Radiátory 

jsou vybaveny regulačními armaturami, nejsou však vybaveny automatickými 

termostatickými ventily (viz obrázek 5), čímž nevyhovují požadavkům vyhlášky  

č. 193/2007 Sb.
3
 [7]. 

 

Obrázek 5: Typické radiátory 

Pramen:[vlastní fotografie] 

                                                 
3
 Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie 

a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu s účinností od 1.9.2007 [8]. 

 

http://www.mvcr.cz/sbirka/2007/sb062-07.pdf
http://www.mvcr.cz/sbirka/2007/sb062-07.pdf
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2.3.4 Ostatní technologie 

V kuchyni jsou nainstalovány tyto hlavní spotřebiče zemního plynu: 

 trouba DEZA – 1 ks (jednotkový příkon 4,8 kW), 

 sporák ALBA Hořovice – 2 ks (jednotkový příkon 16,9 kW), 

 plynová stolice – 2 ks (jednotkový příkon 8,0 kW). 
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3 Teoretické vymezení základních pojmů z oblasti 

investic 

Investice bývá někdy charakterizována jako odložená spotřeba. V ekonomické teorii 

jsou investice chápány jako ekonomická činnost, při níž se jednotlivci, domácnosti či různé 

firmy vzdávají své současné spotřeby s cílem zvýšení budoucí produkce statků v časovém 

horizontu delším než 1 rok. 

S přechodem na tržní ekonomiku nabylo rozhodování o investicích v podniku 

mimořádného významu, protože pouze podnik rozhoduje, zda bude či nebude určitou 

investici realizovat. Chyby při běžných operativních rozhodování lze obvykle napravit, ale 

chyby u investičního rozhodování mají dlouhodobé účinky, které mohou přivést podnik  

do finanční tísně i k bankrotu, zvláště je-li investice pořízena na dluh. Bez investic se však 

žádný podnik neobejde [2]. 

3.1 Makroekonomické pojetí investic 

Z makroekonomického (národohospodářského) pohledu se rozlišují hrubé a čisté 

investice. 

Hrubé investice tvoří celková částka nových investičních statků (budov, strojů, 

výrobního a jiného zařízení, hmotných zásob) přidaná za určité období k existujícím 

investičním statkům v ekonomice. Celkový produkt společnosti tvoří spotřební statky 

(slouží k bezprostřední spotřebě) a investiční statky (slouží k další výrobě). Proto vyšší 

výroba investičních statků znamená ve stejné době nižší spotřebu a naopak. Spotřeba 

obětovaná dnes ve prospěch investičních statků vytváří však předpoklady pro rychlejší růst 

ekonomiky v budoucnosti.  

Mezi hrubé investice nepatří finanční investice, které představují investice do různých 

druhů dlouhodobých cenných papírů [2]. 

Čisté investice tvoří čistý přírůstek zásob investičních statků v ekonomice v průběhu 

daného období. Jsou to hrubé investice snížené o opotřebovaný majetek. 
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Z makroekonomického hlediska vyplývá především to, že investice snižují momentální 

spotřebu, ale současně zvyšují poptávku nejprve po investičních statcích a následně 

spotřebních statcích. Tím zvyšují i výrobu a zaměstnanost. Jsou tak zdrojem dlouhodobého 

ekonomického růstu celé společnosti [2]. 

3.2 Podnikové pojetí investic 

Podnikové investice jsou (rovněž jako investice z makroekonomického hlediska) 

statky, které nejsou určené k bezprostřední spotřebě, nýbrž k výrobě dalších statků 

v budoucnu. Jde o odložení spotřeby (u akciové společnosti např. o odložení výplaty 

dividend) za účelem získání budoucích užitků (výnosů), rozmnožení majetku a bohatství 

vůbec (nákup nových strojů, výstavba nového závodu atd.). 

Z finančního hlediska můžeme charakterizovat podnikové investice jako jednorázově 

vynaložené zdroje, které budou přinášet peněžní příjmy nejméně po dobu jednoho roku. 

Takto použité finanční výdaje obecně nazýváme kapitálové výdaje, které se odlišují  

od provozních výdajů, neboť u těchto výdajů se předpokládá přeměna na budoucí peněžní 

příjmy v období jednoho roku. 

Investice jsou v podniku řadu let nejen zdrojem přírůstků zisku podniku,  

ale i „břemenem“, které zatěžuje ekonomiku podniku především fixními náklady. Tyto 

náklady jsou v rámci vybudované výrobní kapacity neměnné. Z hlediska investic jsou 

těmito náklady především odpisy [2]. 

3.3 Investování 

Rozhodování o investicích má dlouhodobý charakter, který přináší problémy 

související s faktorem času a rizikem změn po dobu přípravy i realizace projektu. 

Po dlouhé období ovlivňuje efektivnost celé činnosti podniku. Rozhodování je náročné  

na znalost interních i externích podmínek, za kterých se investice uskutečňuje  

a ve kterých bude působit [5]. 

Investice vychází z investičního projektu. Hodnocení a výběr projektu vedou ke dvěma 

rozhodnutím. Prvním z nich je investiční rozhodnutí a druhým je finanční rozhodnutí. 

Obě rozhodování firmy nejsou vzájemně nezávislá, nýbrž spolu těsně souvisejí.  
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Věcná náplň projektu se týká investičního rozhodnutí. Tato náplň je charakterizována 

určitým výrobním programem, technologickým procesem, velikostí výrobní  

jednotky aj. Investiční rozhodnutí představuje rozhodnutí, do jakých aktiv bude firma 

investovat. V případě rozhodnutí firmy o realizaci určitého projektu musí také rozhodnout 

o velikosti a struktuře finančních zdrojů potřebných k realizaci tohoto projektu.  

Toto rozhodnutí je pak rozhodnutím finančním [1]. 

3.4 Plánování investic 

Plánování investic je jednou z nejsložitějších činností podnikového managementu. 

Vychází ze strategického podnikatelského plánu, který je produktem vrcholového vedení 

podniku. Hledá způsoby, jak splnit dlouhodobé cíle podniku (v oblasti nových výrobků, 

zdokonalování stávajících výrobků, rozšiřování dosavadního trhu, získávání nových trhů, 

snižování nákladů, hledání nových investičních příležitostí aj.) Dominantními cíli však 

jsou maximalizace zisku a maximalizace tržní hodnoty firmy [2]. 

K dosažení investičních cílů je třeba zformulovat investiční strategii, která může 

představovat různé postupy, jak dosáhnout těchto cílů nebo se jim co nejvíce přiblížit.  

Při posuzování investic je nutné přihlédnout k několika faktorům: 

 očekávané riziko investice, 

 očekávaný výnos investice, 

 očekávaný důsledek na likviditu podniku. 

3.5 Klasifikace investičních projektů 

Investiční projekty lze klasifikovat podle více hledisek. Mezi základní třídící hlediska 

patří vztah projektu k rozvoji podniku, věcná náplň, míra vzájemné závislosti projektů, 

forma realizace, charakter peněžních toků a velikost projektů. 

Členění investičních projektů dle kritérií: 

1) Podle vztahu k rozvoji podniku jsou to projekty: 

 rozvojové (ke zvýšení objemu produkce, proniknutí na nové trhy aj.), 

 obnovovací (výměna zastaralého zařízení aj.), 
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 mandatorní (cílem projektu je dosažení souladu s existujícími zákony,  

předpisy aj.). 

2) Podle věcné náplně projektu: 

 zavedení nových výrobků a technologií, 

 výzkum a vývoj nových výrobků a technologií, 

 inovace informačních systémů, resp. zavedení informačních technologií, 

 zvýšení bezpečnosti provozu a bezpečnosti práce, 

 snížení negativního vlivu na životní prostředí, 

 infrastrukturní projekty (inženýrské sítě, pomocná a energetická zařízení aj.). 

3) Podle míry závislosti projektů: 

 vzájemně se vylučující projekty (jejich současná realizace není možná), 

 plně závislé projekty (dílčí projekty tvořící rozsáhlý projekt), 

 komplementární projekty (jejich realizace podporuje další projekty), 

 ekonomicky závislé projekty (může se u nich projevit substituční efekt), 

 statisticky závislé projekty (růst výnosů či nákladů jednoho projektu častěji 

provází růst nebo pokles výnosů či nákladů druhého projektu). 

4) Podle formy realizace projektů: 

 investiční výstavba (rozšíření výrobní kapacity, zavedení nových výrobků aj.), 

 akvizice (koupě již existujícího podniku nebo části podniku). 

5) Podle charakteru peněžních toků: 

 se standardními peněžními toky (v období výstavby se záporným peněžním 

tokem a v období provozu s kladným peněžním tokem), 

 s nestandardními peněžními toky (během svého života střídají projekty častěji 

znaménka peněžních toků). 

6) Podle velikosti projektu: 

 velké, 

 střední, 

 malé. 
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Klasifikačním hlediskem je velikost investičních nákladů (kapitálových výdajů) 

potřebných k realizaci projektů. Toto rozlišení je však relativní a závisí na velikosti firmy, 

resp. velikosti jejího kapitálového rozpočtu [1]. 

Klasifikace investic v podniku (z hlediska financování, účetnictví a daňových 

předpisů): 

 finanční investice (dlouhodobý finanční majetek), 

 hmotné investice (dlouhodobý hmotný majetek), 

 nehmotné investice (dlouhodobý nehmotný majetek). 

Hlavními investicemi našich průmyslových podniků jsou výdaje na pořízení hmotného 

majetku, jeho výstavbu, modernizaci a obnovu. Menší část tvoří výdaje na pořízení 

nehmotného majetku a finanční investice. 

Podnik může investiční majetek získat koupí, investiční výstavbou, bezúplatným 

nabytím na základě smlouvy o koupi najaté věci a darováním [2]. 

3.6 Fáze investičního projektu 

Přípravu a realizaci projektu od identifikace myšlenky projektu až po ukončení jeho 

provozu a likvidaci lze chápat jako sled čtyř fází: předinvestiční, investiční, provozní fáze 

a ukončení provozu a likvidace. Každá z těchto fází je důležitá z hlediska úspěšnosti 

projektu. Stručné schéma jednotlivých etap života investičního projektu je znázorněno  

na obrázku 6. 

 

Obrázek 6: Etapy života projektu 

Pramen: [FOTR [1] + vlastní zpracování] 
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3.6.1 Předinvestiční fáze 

Úspěch či neúspěch daného projektu bude ve velké míře záviset na informacích  

a poznatcích marketingové, finanční, ekonomické a technicko-technologické povahy, 

získaných v rámci předprojektových analýz. V této fázi probíhá podrobná identifikace 

investičních projektů a vyloučení méně vhodných projektů. Výstupem předinvestiční fáze 

je investiční rozhodnutí. Je to rozhodnutí o tom, zda bude či nebude projekt realizován. 

Předinvestiční fáze zpravidla zahrnuje: 

 identifikaci podnikatelských příležitostí, 

 předběžný výběr projektů a přípravu projektu obsahující analýzu jeho variant, 

 hodnocení budoucího projektu a rozhodnutí o jeho realizaci či zamítnutí [1]. 

3.6.2 Investiční fáze 

Investiční fáze zahrnuje zpravidla dvě základní etapy: projekční a realizační,  

to je etapu výstavby. I když jsou náklady realizační mnohem vyšší než náklady projekční, 

nejsou ani tyto náklady zanedbatelné.
4
 Během této fáze probíhá výstavba projektu  

a po jejím dokončení je projekt předán do zkušebního, případně trvalého provozu. Tomu 

předchází zaškolení provozní obsluhy, kolaudační řízení a provedení garančních testů. 

Investiční fázi lze rozdělit do těchto etap: 

 vytvoření právní, finanční, organizační základny pro realizaci projektu, 

 zpracování úvodní projektové dokumentace, 

 zpracování realizační projektové dokumentace, 

 realizace výstavby, 

 příprava uvedení do provozu, uvedení do provozu a zkušební provoz, 

 aktualizace dokumentace a systémů. 

3.6.3 Provozní fáze 

Tato fáze začíná zkušebním provozem, který je realizován postupným náběhem 

instalované jednotky na projektovou kapacitu. Součástí provozní fáze není pouze běžný 

provoz vybudované jednotky, ale i řádná údržba jednotky. Tato údržba tvoří významný 

                                                 
4
 Náklady na zpracování prováděcí projektové dokumentace činí 4 - 8 % celkových nákladů projektu [1]. 
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náklad (obvykle 2 - 3,5 % celkových investičních nákladů ročně) a zajišťuje udržení 

dlouhého životního cyklu projektu, resp. spolehlivé a bezpečné využívání projektu po dobu 

jeho životnosti. 

Problém provozní fáze je třeba posuzovat ze dvou hledisek: 

 krátkodobý pohled se týká uvedení projektu do provozu, resp. záběhového 

provozu. Mohou zde vznikat určité obtíže související s nezvládnutím 

technologického procesu, s nedostatečnou kvalifikací pracovníků aj., 

 dlouhodobý pohled se týká celkové strategie, na níž byl projekt založen,  

a z toho plynoucích výnosů a nákladů [1]. 

3.6.4 Ukončení provozu a likvidace 

Vybudované zařízení je nutné na konci životnosti projektu odstranit. Tato fáze  

je spojena jak s příjmy z likvidovaného majetku, tak i s náklady spojenými s jeho likvidací. 

Likvidační fáze zahrnuje zejména činnosti, jako jsou demontáž zařízení a jeho likvidace, 

sanace lokality, prodej veškerých nepotřebných zásob aj. [1]. 

3.7 Zdroje financování investic 

Financování podnikových investic lze obecně charakterizovat dle FOTRA [1]  

„…jako činnost, která se zabývá získáváním finančních zdrojů (peněz a kapitálu)  

pro založení, chod a rozvoj podniku, a to v potřebném objemu, čase a struktuře,  

při optimálních nákladech na jejich obstarání a s definovanou cenou za jejich používání“.  

Soustřeďováním a optimálním složením různých forem finančních zdrojů na úhradu 

reálných podnikových investic se zabývá financování investic. 

Zdroje financování investic lze třídit podle více hledisek, z nichž nejvýznamnějším  

je místo, odkud se tyto zdroje získávají, a vlastnictví těchto zdrojů. Podle místa se rozlišují 

interní a externí zdroje financování. Podle vlastnictví se člení zdroje financování na vlastní 

kapitál (vlastní zdroje) a cizí kapitál (cizí zdroje). 

Vlastní kapitál tvoří veškeré interní zdroje a některé externí zdroje financování. 

Vlastní kapitál představuje bezpečný zdroj financování, který není třeba splácet. U cizího 

kapitálu je třeba jednak hradit jeho náklady (např. v podobě úroků z bankovních  
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a dodavatelských úvěrů aj.), jednak tento kapitál splatit (v podobě splátek jistiny 

bankovních a dodavatelských úvěrů aj.) [1]. 

3.7.1 Interní zdroje financování 

Použití těchto zdrojů je možná jen tehdy, jestliže projekt realizuje již existující firma. 

Tyto zdroje představují výsledky vlastní podnikatelské činnosti firmy a tvoří je: 

 vklady vlastníků nebo společníků (akcie, účasti), 

 nerozdělený zisk, 

 odpisy, 

 výnosy z prodeje a likvidace hmotného majetku a zásob. 

Financování investic z nerozděleného zisku se nazývá samofinancováním [2]. 

3.7.2 Externí zdroje financování 

Externí zdroje financování lze použít nejen pro existující firmu, ale i pro firmu nově 

vznikající. Možnosti tohoto financování využívá většina podniků, domácností  

a jednotlivců. Externími zdroji jsou především: 

 investiční úvěr, 

 obligace, 

 nepřímo i krátkodobý úvěr (uvolní vlastní zdroje vázané v oběžném 

majetku), 

 dlouhodobé rezervy, 

 splátkový prodej, 

 leasing (nájem výrobního zařízení, dopravních prostředků), 

 rizikový kapitál, 

 dotace ze státního nebo místního rozpočtu, prostředky z fondů EU [2]. 

V naší ekonomice mají největší váhu dlouhodobé úvěry, případně dluhopisy a finanční 

leasing. Jedním z nejrozšířenějších způsobů financování investičních projektů v zemích 

s vyspělou tržní ekonomikou je financování projektů formou navýšení základního kapitálu, 

resp. emisí akcií u akciových společností [1]. 
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3.8 Hodnocení efektivnosti investic 

Obecně představuje investice odloženou spotřebu za účelem získání budoucích užitků. 

Platí tedy, že ten, kdo investuje, obětuje svůj současný důchod (užitky, úspory) za příslib 

budoucího důchodu (užitků, výnosů) s cílem dosáhnout zisku. 

Rozhodujícími kritérii pro posuzování investice jsou: 

 výnosnost (rentabilita), tj. vztah mezi výnosy přinášející daná investice  

a náklady na pořízení a provoz investice, 

 rizikovost, tj. stupeň nebezpečí, že nebude dosaženo očekávaných výnosů, 

 doba splácení, tj. doba přeměny investice zpět do peněžní formy. 

Ideální investice je s vysokou výnosností, bez rizika a co nejdříve splacená.  

Ve skutečnosti jsou však tato kriteria protikladná, neboť čím vyšší riziko investor 

podstupuje, tím vyšší požaduje výnosnost. Podstatou hodnocení investic je porovnání 

vynaloženého kapitálu s výnosy, které investice přinese. 

Postup hodnocení efektivnosti investic se skládá z několika kroků: 

1. určení kapitálových výdajů na investici, 

2. odhadnutí budoucích čistých peněžních příjmů, které investice přinese, a rizika, 

se kterým jsou tyto příjmy spojeny, 

3. určení „nákladů na kapitál“ vlastního podniku (podnikové diskontní míry, 

o které budou příjmy diskontovány), 

4. výpočet současné hodnoty očekávaných výnosů a jejich porovnání 

s kapitálovými výdaji na investici. 

Nejobtížnější jsou první dva kroky. Na reálnosti odhadu těchto dvou kroků závisí 

úspěšnost celého investičního plánování [2]. 

3.8.1 Určení kapitálových výdajů 

Kapitálové výdaje jsou charakterizovány jako očekávané peněžní výdaje, které 

vyvolávají očekávané peněžní příjmy po dobu delší než jeden rok. Do kapitálových výdajů 

se v případě pořízení investičního majetku obvykle zahrnují: 
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 výdaje na pořízení nové investice a s nimi spojené výdaje na instalaci, dopravu, 

vypracování dokumentů, 

 výdaje na trvalý přírůstek oběžného majetku vyvolaný investováním, 

 výdaje na výzkum a vývoj související s danou investicí. 

Tyto výdaje jsou v některých případech ovlivňovány: 

 příjmy z prodeje stávajícího majetku, který je nahrazován novou investicí, 

 daňovými efekty spojenými s tímto prodejem [5]. 

Kapitálové výdaje lze vyjádřit vztahem: 

DEPM-ČPK ΔIVKV jjj   

j  rok, ve kterém byla investice pořízena, 

jIV  investiční výdaje v roce pořizování investice v pořizovacích cenách. Jedná 

se o výdaje na pořízení dlouhodobého majetku včetně doprovodných výdajů 

(projekty, studie, reklama, zaškolení), 

jČPK Δ  výdaje na trvalý přírůstek objemu čistého pracovního kapitálu. Jde  

o přírůstek zásob nekompenzovaný přírůstkem závazků vůči dodavatelům, 

PM  příjem z prodeje stávajícího majetku nahrazovaného pořizovanou investicí 

(saldo prodejní ceny a výdajů vyvolaných tímto prodejem), 

DE  daňové efekty spojené s prodejem vyřazovaného majetku [6]. 

3.8.2 Určení budoucích peněžních příjmů 

Vymezení očekávaných peněžních příjmů z investice je nejobtížnější oblast 

investičního rozhodování. Očekávané příjmy z investice jsou ovlivněny řadou faktorů, 

mezi které patří cenová úroveň výrobků vyráběných novou investicí, možný vliv inflace, 

vliv zdanění na výnos z investice aj. 

Do peněžních příjmů se zahrnuje: 

 zisk po zdanění, který je skutečným příjmem z investice, 

 změny oběžného majetku, který je s investičním projektem spojen po dobu 

životnosti, 
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 roční odpisy dle odpisového plánu, 

 úroky z úvěru,  

 příjem z prodeje investičního majetku koncem životnosti. 

Ačkoliv úroky z úvěru představují skutečný peněžní výdaj, pro výpočet ročních 

peněžních příjmů se neodečítají, neboť při pozdějším diskontování peněžních příjmů 

se berou v úvahu a odpočítávaly by se tak dvakrát [5]. 

Peněžní příjmy z investice lze psát takto: 

DEPMČPK ΔΔOΔPZPP jjjj   

jΔPZ  přírůstek provozního zisku po zdanění vytvářený investicí (z upraveného 

daňového základu se provede fiktivní zdanění zisku), 

j  rok užívání investice, 

jΔO  přírůstek účetních odpisů vlivem investice. V případě, že majetek nahrazený 

novou investicí nebyl ještě plně odepsán, odečtou se objemy jeho odpisů 

v příslušných letech od plánovaných odpisů z nové investice, 

jČPK Δ  výdaje na trvalý přírůstek objemu čistého pracovního kapitálu. Jde  

o přírůstek zásob nekompenzovaný přírůstkem závazků vůči dodavatelům, 

PM  příjem z prodeje stávajícího majetku nahrazovaného pořizovanou investicí 

(saldo prodejní ceny a výdajů vyvolaných tímto prodejem), 

DE  daňové efekty z prodeje vyřazeného majetku [6]. 

3.9 Metody hodnocení efektivnosti investic 

K hodnocení efektivnosti investičních projektů lze použít několik metod. Některé 

spočívají ve výpočtu jednoho ukazatele, přičemž výpočet spočívá v dělení dvou čísel. 

U jiných metod se při výpočtu používá úrokový počet, a k výsledku se dochází postupně. 

Metody lze rozdělit dle závislosti na čase na metody statické a dynamické. 

Statické metody nepřihlížejí k působení faktoru času. Používají se u méně 

významných projektů s krátkou dobou životnosti a v případech, kde je nízký diskontní 

faktor. Tyto metody mohou sloužit jako prostředek předběžného rozhodnutí.  
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Dynamické metody přihlížejí k působení faktoru času. Používají se u projektů s delší 

dobou pořízení investičního majetku. Základem je diskontování všech vstupních dat, 

které vstupují do výpočtů. 

K hodnocení efektivnosti investičních projektů se používají tyto metody: 

 metoda výnosnosti investice, 

 metoda doby splacení, 

 metoda čisté současné hodnoty, 

 metoda vnitřního výnosového procenta, 

 metody nákladové [2]. 

3.9.1 Doba návratnosti 

Doba návratnosti investice je doba, za kterou tok příjmů přinese hodnotu rovnající  

se původním nákladům na investici. V případě stejných příjmů v každém roce životnosti 

investice lze dobu návratnosti takto: 

(roky)        
flow cashroční 

investici na náklady
inávratnost doba   

Pokud jsou příjmy v každém roce jiné, dobu návratnosti lze zjistit postupným 

načítáním ročních částek cash flow do doby, kdy se tyto kumulované částky rovnají 

investičním nákladům, což je znázorněno v následujícím vztahu: 





DN

1n

nn )O(ZKV  

KV  kapitálový výdaj na pořízení investice, 

nZ  roční zisk z investice po zdanění v jednotlivých letech životnosti, 

nO  roční odpis z investice v jednotlivých letech životnosti, 

n   jednotlivé roky životnosti investice, 

DN  doba návratnosti. 

Čím je doba návratnosti kratší, tím je investice výhodnější. Tato metoda však nebere 

v úvahu výnosy po době splacení až do konce životnosti investice a časové rozlišení 

výnosů v době splácení. I přesto je v praxi často využívaná [2]. 
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3.9.2 Metoda výnosnosti (rentability, ziskovosti) 

Metoda výnosnosti vychází z předpokladu, že změny v objemu výroby a změny 

v nákladech vyvolaných investicí se promítnou v zisku, který tak charakterizuje přínos 

investice. Je to statická metoda, která nebere v úvahu působení faktoru času, všechny 

peněžní příjmy (pouze zisk) a nepřihlíží k rozložení zisku v čase. 

Výnosnost investice se počítá podle vzorce: 

IN

Z
ROI r  

ROI  výnosnost investice, anglicky Return on Investment, 

rZ  průměrný čistý roční zisk (zisk po zdanění) plynoucí z investice, 

IN  náklady na investici. 

Takto lze srovnávat i projekty s různou dobou životnosti a s různou výší investičních 

nákladů a objemu výroby [2]. 

3.9.3 Čistá současná hodnota 

Čistá současná hodnota (dále ČSH) patří mezi dynamické metody vyhodnocování 

efektivnosti investice. Vyjadřuje rozdíl mezi současnou hodnotou očekávaných příjmů 

z investice a současnou hodnotou výdajů vynaložených na investici. Tato metoda 

zohledňuje výši peněžních příjmů a výdajů, jejich časové rozlišení během určité doby. 

Vyjadřuje se vztahem: 

KV
i)(1

PP
...

i)(1

PP

i)(1

PP
ČSH

n

n

2
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n1,2,PP  peněžní příjmy z investice v jednotlivých letech její životnosti, 

i   úroková míra, kterou se vyjadřuje požadovaná výnosnost investice, 

n   doba životnosti investice, časový horizont hodnocení investice, 

KV  kapitálový výdaj na pořízení investice. 
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Interpretace možných výsledků: 

a) jestliže ČSH > 0 projekt zaručuje požadovanou míru výnosu, vyjádřenou úrokovou 

sazbou a zvyšuje tržní hodnotu firmy, projekt je přijatelný, 

b) jestliže ČSH < 0 projekt je pro podnik nepřijatelný, nesplňuje kritéria výnosnosti, 

c) jestliže ČSH = 0 projekty jsou pro podnik neutrální, diskontované příjmy se rovnají 

investici. 

Čistá současná hodnota výrazně závisí na požadované míře výnosnosti. Čím je tato 

výnosnost vyšší, tím je ČSH nižší [6]. 

3.9.4 Vnitřní výnosové procento 

Metoda vnitřního výnosového procenta (dále VVP) spočívá v nalezení takové úrokové 

míry, při které se současná hodnota očekávaných příjmů z investice rovná současné 

hodnotě kapitálových výdajů na investici. Což znamená, že ČSH je rovna nule.  

Tato rovnost je vyjádřena vztahem: 







N

1n
n

n KV
VVP)(1

PP
 

Protože velikost VVP nelze vyjádřit exaktně, používá se pro její výpočet metoda 

pokusů a omylů (iteraktivní), kdy je rozdíl levé a pravé strany rovnice postupně snižován 

až do doby, kdy je rozdíl nulový. Například: nejdřív si zvolíme libovolnou úrokovou míru, 

kterou diskontujeme očekávané peněžní příjmy. Potom vyčíslíme ČSH. Je-li ČSH kladná, 

opakujeme propočet ČSH při vyšší úrokové míře a naopak. Hledané VVP vypočteme 

pomocí lineární interpolace podle: 

)i(i
ČSHČSH

ČSH
iVVP nv

vn

n

n 


  

ni   nižší zvolená úroková míra, 

vi   vyšší zvolená úroková míra, 

nČSH  čistá současná hodnota při nižší zvolené úrokové míře, 

vČSH  čistá současná hodnota při vyšší zvolené úrokové míře [6]. 
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Pokud je vnitřní výnosové procento vyšší než diskontní sazba (požadovaná výnosnost 

projektu), měl by být tento projekt podnikem přijat. Vnitřní výnosové procento by mělo 

být vyšší než úroková míra, je-li celá investice na úvěr. V případě že jsou peněžní toky 

v průběhu životnosti investice odlišné (v některém roce po uvedení investice do provozu 

převýší výdaje příjmy), může VVP nabýt více hodnot. V tomto případě je tato metoda 

pro hodnocení efektivnosti investice nevhodná [2]. 
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4 Praktické zhodnocení investice na vybraném objektu 

Praktické zhodnocení se týká komplexního zateplení obvodového a střešního pláště 

kontaktním zateplovacím systémem a výměny oken a dveří objektu školní družiny a školní 

jídelny v obci Novosedlice. 

4.1 Stanovení kapitálových výdajů 

Tyto výdaje zahrnují všechny náklady kapitálového charakteru, které je nezbytné 

vynaložit za účelem opatření nových energetických zařízení a zabezpečení jejich provozu. 

Mají charakter jednorázových nákladů a jsou dlouhodobě vázány. Jedná se zejména  

o náklady spojené s koupí a montáží technologických zařízení a stavebních konstrukcí  

a zpracování projektové dokumentace. Přehled těchto nákladů je uveden v tabulce č. 5. 

Tab. č. 5: Přehled kapitálových výdajů (v Kč) 

Typ výdaje Ceny bez DPH DPH 20% Cena s DPH 

Hlavní stavební výroba 1 628 935,40 325 787,08 1 954 722,48 

Přidružená stavební výroba 224 286,75 44 857,35 269 144,10 

Zaměření stávajícího stavu 25 000,00 5 000,00 30 000,00 

Projektová dokumentace 25 000,00 5 000,00 30 000,00 

Položkový rozpočet 10 000,00 2 000,00 12 000,00 

Cekem 1 913 222,15 382 644,43 2 295 866,58 

Zdroj: [příloha č. 4 + příloha č. 5 + vlastní zpracování] 

Hlavní stavební výroba zahrnuje úpravu vnitřních a vnějších stěn včetně zateplení, 

výměnu oken a vstupních dveří. Přidružená stavební výroba zahrnuje provedení zateplení 

střešního pláště, klempířské konstrukce a dokončovací práce. Podrobný rozpočet 

s výkazem výměr je uveden v příloze č. 4. 

Kapitálový výdaj činí celkem 2 295 866,58 Kč. 
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4.2 Stanovení očekávaných peněžních příjmů 

Očekávané peněžní příjmy představují odpisy dané investice a úspory energií 

vyplývající z upravené energetické bilance, které lze vyjádřit dvojím způsobem. Buď  

je můžeme vyjádřit jako rozdíl ročních provozních nákladů před realizací a po realizaci 

komplexního zateplení vybraného objektu, nebo jako úsporu paliv a energie po realizaci 

zateplení objektu vynásobené jednotkovými cenami za nákup paliv, přičemž jejich výše  

se opakuje po dobu trvání realizovaného opatření. 

Očekávané peněžní příjmy z úspor zemního plynu v budoucích letech jsou stanoveny 

na základě cen zemního plynu z roku 2012. Cena za odebraný zemní plyn v roce 2012  

je 1,44193 Kč/kWh (s DPH). Přehled cen zemního plynu pro rok 2012 je uveden  

v příloze č. 6. 

Úspora zemního plynu po provedení komplexního zateplení objektu byla stanovena  

na 236,8 GJ/rok (= 73 370 kWh/rok) [5]. K těmto úsporám je nutné započítat i daň  

ze zemního plynu, která činí 0,0306 Kč/kWh (bez DPH).  

Tab. č. 6: Očekávané roční peněžní příjmy ze ZP (v Kč) 

Typ příjmu Ceny s DPH 

Příjem ze zemního plynu 105 794,40 

Daň ze zemního plynu 2 694,20 

Celkem 108 488,60 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Vynásobením úspory zemního plynu s jednotkovou cenou za nákup ZP platnou pro rok 

2012 byla stanovena výše roční úspory ZP. Vynásobením sazby daně ze ZP s danou 

úsporou a přičtením 20% DPH byla stanovena roční daň ze ZP (viz tabulka č. 6). 

Výměna oken, pokud se nemění rozměry oken, je oprava a účtuje se jako jednorázový 

náklad. Zateplení budovy je technickým zhodnocením majetku a podléhá odpisování 

hmotného majetku. Pokud je částka na technické zhodnocení vyšší než 40 000 Kč, zvýší  

se o tuto částku buď vstupní cena (u rovnoměrného odpisování) nebo vstupní a zůstatková 

cena (při zrychleném odpisování) pro účely odpisování majetku. Jestliže bylo technické 

zhodnocení provedeno po zaevidování hmotného majetku v obchodním majetku 

poplatníka, nejpozději v prvním roce odpisování, jsou výdaje vynaložené na toto 

zhodnocení součástí vstupní ceny hmotného majetku [13]. 
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Do roku 2012 obce dlouhodobý majetek neodpisovali. V souladu se změnou Českého 

účetního standardu č. 708
5
 (dále jen ČÚS) obce odpisují dlouhodobý majetek dle tohoto 

standardu. ČÚS je účinný od 31.12.2011, přičemž obec provedla k tomuto datu 

dooprávkování, zařazení budovy do příslušné kategorie a přiřazení do účetní odpisové 

skupiny 7, pro kterou je stanovena příslušná doba používání budovy na 80 let. Obec  

si stanovila rovnoměrný způsob odpisování a v souladu s ČÚS byl schválen odpisový plán 

obce Novosedlice.  

Skutečnou životnost zateplovacích systémů nelze jednoznačně stanovit. V České 

republice se uvádí obvyklá životnost kontaktních zateplovacích systémů kolem 30 let. 

V ekonomických výpočtech se uvažuje životnost 20 let. 

Pro výpočet odpisů technického zhodnocení (zateplení budovy) je zvolena doba 

odpisování 20 let a rovnoměrná metoda odpisování. Roční odpisová sazba v prvním roce 

odpisování je 2,15, v dalších letech odpisování 5,15. Vstupní cena pro výpočet odpisů je 

cena zateplení budovy, která je stanovena na 1 818 716 Kč. V tabulce č. 7 jsou uvedeny 

výše ročních odpisů v jednotlivých letech. 

Tab. č. 7: Roční odpisy v jednotlivých letech odpisování 

Rok odpisování Roční odpis [Kč] 

1. 39 533,00 

2. - 19. 94 694,00 

20. 94 691,00 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Celkové roční peněžní příjmy z investice jsou tvořeny součtem ročních peněžních 

příjmů z úspory energií na vytápění budovy a ročních odpisů technického zhodnocení 

budovy. Celkové očekávané příjmy v době životnosti investice jsou uvedeny v tabulce č. 8. 

Tab. č. 8: Očekávané roční peněžní příjmy z investice 

Rok peněžního příjmu Výše ročního příjmu [Kč] 

1. 148 021,60 

2. - 19. 203 182,60 

20. 203 179,60 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

                                                 
5
 ČÚS č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou 

účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů [13]. 
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4.3 Vlastní hodnocení investice 

Pro hodnocení efektivnosti investice metodami zohledňující časové hledisko je nutné 

stanovit diskontní sazbu, kterou budou peněžní toky diskontovány. Nejpoužívanější  

je stanovení diskontní sazby jako alternativního nákladu kapitálu. Za srovnatelnou 

příležitost lze považovat vklad finančních prostředků na spořící účty nebo termínované 

vklady. Vliv inflace není třeba zohledňovat, neboť úrokové sazby na trhu již v sobě vliv 

očekávané inflace zahrnují.  

4.3.1 Výpočet diskontní sazby 

Protože je životnost investice plánovaná na 20 let a banky neposkytují žádné produkty 

na tak dlouhou dobu, byly pro výpočet diskontní sazby vybrány sazby jednotlivých bank  

u vkladů finančních prostředků na maximální dobu, kterou daná banka nabízí.  

V tabulce č. 9 jsou vypsány jednotlivé úrokové sazby, které byly konzultovány  

se zaměstnanci všech uvedených bank. 

Tab. č. 9: Přehled úrokových sazeb u jednotlivých bank 

Banka doba úroková sazba v % 

ČSOB Termínovaný vklad pro podnikatele 3 roky 1,25 

KB Střednědobé termínované účty 5 let 2,00 

Raiffeisenbank Termínovaný vklad 4 roky 2,50 

GE Money Bank Dlouhodobé termínované vklady 5 let 2,00 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Diskontní sazba byla vypočítaná jako aritmetický průměr úrokových sazeb vybraných 

bankovních produktů: 

 % 2  % 1,9375
4

2,00)  2,50  2,00  (1,25



 

Pro další výpočty metod zohledňující časové hledisko bude použita diskontní sazba  

ve výši 2 %.  
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4.3.2 Doba návratnosti 

Doba návratnosti investice je doba, za kterou se obci Novosedlice vrátí vložený kapitál 

do investice z peněžních příjmů, kterými jsou úspory energií na vytápění budovy a odpisy 

technického zhodnocení budovy (zateplení budovy). Návratnost je dána rokem, v němž 

poprvé peněžní příjmy překročí hodnotu kapitálového výdaje.  

Dobu návratnosti lze zjistit postupným načítáním ročních peněžních příjmů z investice, 

až do doby, kdy se součet těchto příjmů rovná výdajům na realizaci investice. Hodnota 

kapitálového výdaje činí 2 295 866,58 Kč. Přehled součtů peněžních příjmů je uveden 

v tabulce č. 10. 

Tab. č. 10: Doba návratnosti (v Kč) 

Rok PP Kumulovaný PP 

2013 148 021,60 148 021,60 

2014 203 182,60 351 204,20 

2015 203 182,60 554 386,80 

2016 203 182,60 757 569,40 

2017 203 182,60 960 752,00 

2018 203 182,60 1 163 934,60 

2019 203 182,60 1 367 117,20 

2020 203 182,60 1 570 299,80 

2021 203 182,60 1 773 482,40 

2022 203 182,60 1 976 665,00 

2023 203 182,60 2 179 847,60 

2024 203 182,60 2 383 030,20 

2025 203 182,60 2 586 212,80 

2026 203 182,60 2 789 395,40 

2027 203 182,60 2 992 578,00 

2028 203 182,60 3 195 760,60 

2029 203 182,60 3 398 943,20 

2030 203 182,60 3 602 125,80 

2031 203 182,60 3 805 308,40 

2032 203 179,60 4 008 488,00 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Z odhadu se obci Novosedlice vložený kapitál do investice vrátí mezi 11. a 12. rokem, 

tedy v letech 2023 a 2024. 

K přesnému období úhrady lze dospět následujícím výpočtem: 
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roku íhonásledujíc PP

výdaje nežnižší  jekterý  PP, kumulovanýPoslední  - Výdaje
 

0,57roku
182,60 203

847,60 179 2 - 866,58 295 2
  

měsíců 6  6,84  roce měsíců v 12 roku  0,57   

dnů 25,2  měsíci dnů v 30  měsíce 0,84   

Prostá doba návratnosti investice je tedy 11 let, 6 měsíců a 25 dnů. 

4.3.3 Metoda výnosnosti 

Metoda výnosnosti investice je metoda, která nebere v úvahu faktor času a všechny 

peněžní příjmy. Vychází z průměrného ročního zisku vyvolaného danou investicí, což jsou 

peněžní příjmy z úspor energií na vytápění budovy. Tato metoda nepočítá s odpisy. 

Výpočet metody výnosnosti je proveden dle vzorce: 

4,72% tj.  0,0472
866,58 295 2

488,60 108

KV

ziskroční průměrný 
  ROI   

Výsledek vyjadřuje roční procentní přínos investice. V tomto případě to znamená,  

že daná investice (komplexní zateplení budovy) přináší v průměru ročně 4,72 % čistého 

zisku. 

4.3.4 Čistá současná hodnota 

Čistá současná hodnota se vypočte jako rozdíl mezi sumou diskontovaných peněžních 

příjmů a sumou kapitálových výdajů. Pokud bude ČSH při stanovené diskontní sazbě 

kladná, investice bude pro obec přijatelná. V tabulce č. 11 je uveden přehled peněžních 

příjmů v letech 2013 – 2032 diskontovaných sazbou 2 %. Hodnoty odúročitelů byly 

stanoveny dle tabulky odúročitelů, která je uvedena v příloze č. 7. 
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Tab. č. 11: Přehled diskontovaných PP (v Kč) 

Rok PP Odúročitel Diskontované PP 

2013 148 021,60 0,9804 145 120,38 

2014 203 182,60 0,9612 195 299,12 

2015 203 182,60 0,9423 191 458,96 

2016 203 182,60 0,9238 187 700,09 

2017 203 182,60 0,9057 184 022,48 

2018 203 182,60 0,8880 180 426,15 

2019 203 182,60 0,8706 176 890,77 

2020 203 182,60 0,8535 173 416,35 

2021 203 182,60 0,8368 170 023,20 

2022 203 182,60 0,8203 166 670,69 

2023 203 182,60 0,8043 163 419,77 

2024 203 182,60 0,7885 160 209,48 

2025 203 182,60 0,7730 157 060,15 

2026 203 182,60 0,7579 153 992,09 

2027 203 182,60 0,7430 150 964,67 

2028 203 182,60 0,7284 147 998,21 

2029 203 182,60 0,7142 145 113,01 

2030 203 182,60 0,7002 142 268,46 

2031 203 182,60 0,6864 139 464,54 

2032 203 179,60 0,6730 136 739,87 

Celkem 4 008 488,00 - 3 268 258,44 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Na základě určení celkových diskontovaných peněžních příjmů byla vypočítaná čistá 

současná hodnota jako: 

Kč 391,86 972866,58 295 2258,44 268 3KVPP nédiskontovaČSH   

ČSH je větší jak nula, z toho vyplývá, že investice zaručuje požadovanou míru výnosu, 

vyjádřenou úrokovou sazbou a je tedy pro obec Novosedlice přijatelná.  

4.3.5 Vnitřní výnosové procento 

Vnitřní výnosové procento představuje rentabilitu, kterou investice poskytuje během 

své doby životnosti. Spočívá v nalezení takové úrokové míry, při které se současná 

hodnota peněžních příjmů z investice rovná současné hodnotě kapitálových výdajů  

na investici. 
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Pro výpočet VVP je potřeba stanovit nižší úrokovou sazbu, pro kterou bude mít ČSH 

kladnou hodnotu a vyšší úrokovou sazbu, pro kterou bude mít ČSH zápornou hodnotu. 

Nižší sazba byla stanovena na základě výpočtu ČSH v tabulce č. 11. Pro úrokovou sazbu  

2 % byla ČSH kladná a to 972 391,86 Kč. Dále je třeba určit vyšší úrokovou sazbu,  

pro kterou bude ČSH záporná. V tabulce č. 12 je uveden přehled peněžních příjmů 

diskontovaných sazbou 20 %. 

Tab. č. 12: Přehled PP diskontovaných sazbou 20 % (v Kč) 

Rok PP Odúročitel Diskontované PP 

2013 148 021,60 0,8333 123 346,40 

2014 203 182,60 0,6944 141 090,00 

2015 203 182,60 0,5787 117 581,77 

2016 203 182,60 0,4823 97 994,97 

2017 203 182,60 0,4019 81 659,09 

2018 203 182,60 0,3349 68 045,85 

2019 203 182,60 0,2791 56 708,26 

2020 203 182,60 0,2326 47 260,27 

2021 203 182,60 0,1938 39 376,79 

2022 203 182,60 0,1615 32 813,99 

2023 203 182,60 0,1346 27 348,38 

2024 203 182,60 0,1122 22 797,09 

2025 203 182,60 0,0935 18 997,57 

2026 203 182,60 0,0779 15 827,92 

2027 203 182,60 0,0649 13 186,55 

2028 203 182,60 0,0541 10 992,18 

2029 203 182,60 0,0451 9 163,54 

2030 203 182,60 0,0376 7 639,67 

2031 203 182,60 0,0313 6 359,62 

2032 203 179,60 0,0261 5 302,99 

Celkem 4 008 488,00 - 943 492,89 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Na základě určení těchto diskontovaných příjmů byla vypočítaná ČSH jako: 

Kč 373,69 352 1866,58 295 2492,89 943KVPP nédiskontovaČSH   

Pro úrokovou sazbu 20 % je ČSH záporná a to – 1 352 373,69 Kč. Vnitřní výnosové 

procento se tedy nachází v intervalu 2 % - 20 %. Přesné určení VVP bylo zjištěno  

na základě lineární interpolace dle vzorce z kapitoly 3. 9. 4. takto: 
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% 9,531000,09530,02)(0,2
373,69 352 1  391,86 972

 391,86 972
  0,02  VVP 


  

Vnitřní výnosové procento dosahuje hodnoty 9,53 %. Tato hodnota převyšuje 

požadovanou minimální výnosnost investice (předpokládanou diskontní sazbu) a proto  

je pro obec Novosedlice komplexní zateplení budovy školní jídelny a školní družiny 

výhodné. 
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5 Návrhy a doporučení  

Investice do komplexního zateplení budovy školní jídelny a školní družiny v obci 

Novosedlice je vzhledem k stávajícímu stavu budovy nevyhnutelná. Zateplení budovy  

se reálně projeví snížením spotřeby energií na vytápění budovy, čímž se sníží i platby  

za odběr energií. 

Na základě ekonomického zhodnocení lze konstatovat, že je investice pro obec 

Novosedlice přijatelná, protože: 

 zjištěná doba návratnosti je příznivá, je rovna 11 letům, 6 měsícům  

a 25 dnům, 

 dle výsledku metody ziskovosti přináší investice v průměru ročně  

4,72 % čistého zisku, 

 čistá současná hodnota je při požadované míře výnosu (2 %) kladná  

a to 972 391,86 Kč, 

 vnitřní výnosové procento dosahuje hodnoty 9,53 % převyšující 

hodnotu požadované minimální výnosnosti. 

Jelikož ceny energií v dlouhodobém výhledu stále rostou, je investice do zateplení 

budovy výhodná i přes delší návratnost. Investici lze doporučit i s ohledem na její příznivý 

ekologický dopad a zlepšení celkové tepelné pohody v budově. 

Vzhledem k tomu, že investice vyhovuje svými parametry požadavkům třetí výzvy 

Ministerstva životního prostředí k podání žádosti do Operačního programu Životní 

prostředí pro období 2007 – 2013, Prioritní osa 3: Udržitelné využívání zdrojů energie, 

oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla, je vhodné zvážit 

předložení žádosti o poskytnutí finančních prostředků z tohoto fondu [14]. 
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6 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit, zdali je komplexní zateplení budovy školní 

jídelny a školní družiny v obci Novosedlice ekonomicky návratnou investicí. Vzhledem  

ke stávajícímu stavu této budovy a její energetické nehospodárnosti je komplexní zateplení 

této budovy nevyhnutelné. 

Bakalářská práce je rozdělena do tří základních částí. V úvodní části práce je popsán 

stávající stav budovy, provozní režim a systém vytápění budovy, včetně spotřeby energií 

v letech 2007 – 2010, jejichž meziroční nárůst se nepodařilo vysvětlit změnou provozu 

objektu ani změnou klimatických podmínek. Pravděpodobnou příčinou jsou zastaralé kotle 

na zemní plyn. 

V teoretické části práce jsou definovány základní pojmy z oblasti investic. Z oblasti 

hodnocení investice je popsán postup stanovení kapitálových výdajů a peněžních příjmů 

z investice a nejpoužívanější metody hodnocení efektivnosti investice jako doba 

návratnosti, metoda ziskovosti, čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento. 

V praktické části bakalářské práce jsou stanoveny kapitálové výdaje na investici (jedná 

se zejména o náklady spojené s koupí a montáží stavebních konstrukcí a zpracování 

projektové dokumentace), očekávané peněžní příjmy z investice (tj. úspory energií  

na vytápění budovy + odpisy technického zhodnocení budovy) a požadovaná minimální 

výnosnost investice, která byla vypočítaná jako aritmetický průměr úrokových sazeb 

vybraných bankovních produktů. Na základě těchto údajů bylo provedeno vlastní 

hodnocení efektivnosti investice metodami popsanými v teoretické části. 

Na základě ekonomického posouzení investice lze konstatovat, že komplexní zateplení 

budovy školní jídelny a školní družiny v obci Novosedlice je výhodné, protože doba 

návratnosti je kratší než doba životnosti investice, čistá současná hodnota při požadované 

minimální výnosnosti je kladná, vnitřní výnosové procento je vyšší než požadovaná míra 

výnosu a dle metody ziskovosti přináší investice obci Novosedlice v průměru ročně  

4,72 % čistého zisku. 

Investici lze doporučit i s ohledem na její příznivý ekologický dopad a zlepšení 

celkové tepelné pohody v budově. 
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Vzhledem k tomu, že investice vyhovuje svými parametry požadavkům třetí výzvy 

Ministerstva životního prostředí k podání žádosti do Operačního programu Životní 

prostředí pro období 2007 – 2013, Prioritní osa 3: Udržitelné využívání zdrojů energie, 

oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla, bylo by vhodné 

zvážit předložení žádosti o poskytnutí finančních prostředků z tohoto fondu. 
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