








   

ABSTRAKT 

     Tato diplomová práce je zaměřena na ekonomické vyhodnocení ekologických projektů. 

První část je věnována teoretickému rozboru metod zabývajících se finanční analýzou užití 

investičních projektů. Zejména je věnována pozornost metodám statickým a dynamickým. 

V další části práce je pozornost zaměřena na metodu čisté současné hodnoty. V praktické části 

byla tato metoda aplikována na projekt nízkoteplotního odsíření v teplárně ArcelorMittal 

Energy Ostrava, s.r.o.  Závěr diplomové práce upozorňuje na významný vliv ekologických 

investic na podnikovou ekonomiku. 

Klíčová slova 

     Ekologický projekt, investice, statické a dynamické metody, finanční hodnocení investic, 

metoda čisté současné hodnoty, nízkoteplotní odsíření, podniková ekonomika. 

 

ABSTRACT 

     This engineering thesis is focused on the economic evaluation of environmental project. 

The first part is focused to theoretical financial analysis methods of investment projects. An 

attention is paid to methods of static and dynamic. The second part is focused on the method 

of Net Present Value. In the practical part, this method was applied to the low-temperature 

desulfurization project in the heating plant ArcelorMittal Energy Ostrava. The final section 

highlights the significant impact of environmental investments in business economics of 

energy plants. 
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ÚVOD 

 

     Výběr tématu pro diplomovou práci byl pro mě náročnou úlohou, jako pracovnice 

obecního úřadu jsem si chtěla zvolit téma, které je v našem regionu aktuální a dotýká se 

pozornosti co nejširšího zájmu obyvatelstva.  Jedním z nejvýznamnějších krajských problémů 

je výrazně horší životní prostředí vzhledem k jiným oblastem naší republiky, ale i k vyspělým 

zemím Evropské unie. Příčin je mnoho, zcela určitě se na tomto prostředí podílí energetika – 

výroba elektrické energie. A právě v této oblasti se připravuje výrazné snižování emisních 

limitů v oblasti produkce prachu a plynných látek typu oxidů dusíku (dále též NOₓ) a oxidů 

síry (dále též SOx). Vzhledem k tomu, že dosud nejsou ekologické projekty investičně 

připraveny s vyjímkou přípravy výstavby odsíření ve společnosti ArcelorMittal Energy 

Ostrava, s.r.o., je práce zaměřena na tento projekt.  

     Investiční rozhodování, které patří mezi nejvýznamnější formy firemního rozhodování, je 

analyzováno pomocí metod plánování a vyhodnocování investičních projektů. Cílem této 

práce bylo definovat současné metody plánování, porovnat je a provést ekonomické 

vyhodnocení investiční akce „Odsíření teplárny ArcelorMittal Energy Ostrava, s.r.o.“ 

metodou čisté současné hodnoty. Tato metoda je velmi často používána pro hodnocení 

velkých investičních projektů s dlouhou dobou životností a vysokými pořizovacími náklady 

zejména proto, že mimo jiné umožňuje diskontování peněžních toků.  

     Jednou z otázek, na které budu hledat v závěru této práce odpověď, je také otázka velikosti 

vlivu státem nařízených ekologických investic na cenu energetických produktů neboli, do jaké 

míry tyto investice mohou ovlivnit trh, který je dosud nutný jako nejdokonalejší dosud 

poznaný regulátor a stimulátor ekonomického rozvoje. [10] 

     Diplomovou práci jsem mohla na toto téma zpracovat díky maximální vstřícnosti ze strany 

společnosti ArcelorMittal Energy Ostrava, s.r.o. 
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1 INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 

     Nejvýznamnějším druhem firemního rozhodování je investiční rozhodování. Výsledkem je 

přijetí, či zamítnutí investičních projektů. Správné, či nesprávné rozhodnutí může mít dopad 

na firmu a její okolí na řadu let. Úspěch, či neúspěch může významně ovlivnit podnikatelskou 

prosperitu firmy. Investiční rozhodování má většinou formu strategického charakteru, vychází 

z firemní strategie, která určuje základní cíle firmy a způsoby jejich dosažení. Pro tyto účely 

se často používají externí služby formou studií. Náklady na zpracování např. technicko-

ekonomické studie se pohybují zpravidla kolem jednoho procenta celkových investičních 

nákladů. [2] 

     Zásadní význam v kritériích hodnocení a výběru investičních projektů má čistá současná 

hodnota, resp. index rentability.   

Investiční rozhodování řeší dva základní problémy: 

 kolik a kdy má podnik investovat; 

 do kterého typu dlouhodobého majetku (hmotného, nehmotného, finančního), či do 

kterého konkrétního investičního projektu investovat. 

     U každého finančně náročného projektu je třeba zodpovědně analyzovat riziko pro 

podnikatelskou jednotku. Dlouhodobé zkušenosti jednoho z amerických bankéřů z této oblasti 

ukazují, že řada manažerů podstupuje příliš velké riziko zejména u projektů realizovaných na 

základě úvěru. [1] 

1.1 Klasifikace investičních projektů 

     Investiční projekty se posuzují dle vztahu k rozvoji podniku, dle náplně, míry závislosti 

projektů, formy realizace, charakteru peněžních toků (Cash Flow), velikosti firmy.  

     Investiční projekty, hlavně výstavbové projekty, jsou silně ovlivněny vnějším prostředím. 

Ovlivňují své okolí (území, infrastrukturu, pracovní síly aj.), ale jsou i ovlivňovány okolními 

vlivy, které působí na samotný projekt. Čím větší jsou projekty, tím je vliv na okolní prostředí 

větší, na druhé straně jsou také citelněji omezovány různými zájmovými skupinami často 

s protichůdnými zájmy. 

 

 



3 

 

Investiční projekty ke vztahu rozvoje podniku se člení podle následujících hledisek [6]: 

 rozvojové, orientované na expanzi; jsou to projekty na zvýšení objemu produkce, 

zavedení nových výrobků, služeb, vstupy na nové trhy aj. Přínosem těchto projektů by 

měl být růst tržeb; 

 obnovy, myšleno náhrada výrobního zařízení, ať už na základě fyzického opotřebení, 

koncem životnosti, zastaralosti. Přínosem by mělo být pokračující fungování podniku, 

je ale spojeno se značnými náklady; 

 mandatorní (regulatorní); jde o projekty, kde cílem nejsou ekonomické efekty, ale 

dosažení souladu s existujícími zákony, předpisy a nařízeními. Tyto projekty jsou 

obvykle zaměřeny na ochranu životního prostředí, zvýšení bezpečnosti práce, zlepšení 

pracovního prostředí aj.   

1.2 Investiční strategie 

     Investiční rozhodnutí, tj. rozhodnutí firmy o tom, které projekty bude realizovat, 

představují klíčová rozhodnutí a to z hlediska („Základní investiční strategický 

trojúhelník“)[17]:  

 očekávaného výnosu investice; 

 očekávaného rizika investice; 

 očekávaného důsledku na likviditu podniku. 

     V literatuře jsou uváděny některé praktické zkušenosti podnikového managementu, např. 

více než 40 % firem provádí variantní odhady očekávaných peněžních toků a vytváří tak 

předpoklady pro kvantifikaci rizika při investičním rozhodování. [9] 

1.2.1 Očekávaný výnos investice 

     Zajištění výnosnosti – rentability plánované investice je cílem každého výběru 

investičního projektu. Investice přináší pro podnikatele vyšší riziko než výpůjčka potřebných 

finančních prostředků. Investor očekává od takové investice peněžní výnos, který je vyšší než 

úrok na kapitálovém trhu. 

1.2.2 Riziko v investičním rozhodování 

     Neoddělitelnou součástí podnikání je riziko, které na jedné straně je zřejmě nezbytně 

nutné, pro dosažení mimořádných výsledků, ale i pro potřebu kvůli neustále přítomné 
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konkurenci. Na druhé straně v případě významného podnikatelského neúspěchu mohou mít 

přicházející ztráty tak velký rozsah, že výrazně naruší stabilitu firmy, případně může vést až 

ke konkurznímu řízení. 

     Dlouhodobé zkušenosti jednoho z amerických bankéřů s financováním kapitálových 

projektů ukazují, že mnoho manažerů a podnikatelů si při přípravě a realizaci závažných 

projektů (zejména když jsou financovány z velké části na úvěr) neuvědomuje, že podstupují 

příliš velké riziko. [5] 

K příčinám zkreslení manažerských představ o budoucnosti patří [5]: 

 velká důvěra v prognózy; 

 neoprávněný optimismus projevující se ve víře, že při realizaci velkých projektů 

mohou vzniknout sice menší a krátkodobé problémy, avšak nenastane nic vážného, 

což by mohlo ohrozit jejich úspěch; 

 sklon k přeceňování osobního vlivu na výsledky určitého projektu (manažeři a 

podnikatelé předpokládají, že vynaložením dostatečného úsilí mohou dovést svůj 

projekt k úspěchu, i když se mohou projevit určité problémy a obtíže). 

     Většina rozsáhlých projektů se tak setkává s velkými problémy, které mohou mít na firmy 

značné negativní dopady. 

 

Náplň řízení rizika 

     Zodpovědná příprava projektu není jenom založena například na řádné přípravě 

technických podkladů (výrobní program, výrobní kapacita, suroviny), legislativních omezení 

či nároků (požadavky na ekologické řešení eliminace odpadů, atd.), ale také na soustavném 

vyhodnocování rizik – neboli řízení rizik. Práce s rizikem a nejistotou by měla naopak 

prolínat celou přípravu od jeho začátku až do závěrečného rozhodnutí o přijetí či nepřijetí 

projektu. 

Cílem řízení rizika projektu je zjistit: 

 které faktory (nákladové položky, devizové kurzy, úrokové sazby) nejvíce ovlivňují 

riziko projektu, které jsou méně důležité a které lze zanedbat; 

 jak velké je riziko projektu a zda je ještě přijatelné; 

 jakými opatřeními je možné snížit riziko na přijatelnou, ekonomicky účelnou míru. 
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Náplň řízení rizika lze rozdělit do těchto kroků: 

 určení faktoru rizika projektu; 

 stanovení významnosti faktorů rizika; 

 stanovení rizika projektu; 

 hodnocení rizika projektu a přijetí opatření na jeho snížení; 

 příprava plánu korekčních opatření. 

1.2.3 Vliv investičního rozhodování na likviditu podniku 

     Likvidita podniku je z poměru finanční analýzy poměrový ukazatel, který lze definovat 

jako momentální schopnost uhradit splatné závazky. Má vliv na solventnost firmy.  

     V případě realizace investičního projektu je v tomto případě zkoumán, či analyzován 

finanční dopad na: 

 peněžní likviditu, (likvidita I. stupně – Cash Ratio – hotovostní poměr), zvaná také 

okamžitá likvidita. Je vyjádřena poměrem mezi hotovostí a krátkodobými závazky; 

 pohotovou likviditu, (likvidita II. stupně – Quick Ratio – rychlý poměr), je to poměr 

mezi tzv. pohotovými oběžnými aktivy a krátkodobými závazky. Pohotová oběžná 

aktiva obsahují krátkodobý finanční majetek a pohledávky; 

 běžnou likviditu, (likvidita III. stupně – Current Ratio – běžný poměr), vyjadřuje 

poměr oběžných aktiv ke krátkodobým závazkům. Oběžná aktiva představují 

pohledávky a závazky.   

     U očekávaného důsledku na likviditu firmy platí, že likvidita snižuje nejen nebezpečí 

platební neschopnosti, ale i výkonnost a tím i výnosnost firmy. To znamená, že 

dlouhodobě vysoká likvidita ukazuje neefektivní, neproduktivní vázání finančních 

prostředků a může vést k ohrožení provozního, (výrobního) procesu firmy. 

1.3 Financování investic 

     Obecně lze financování podnikových investic charakterizovat jako činnost zabývající se 

získáváním finančních zdrojů (kapitálu a peněz) pro založení, chod a rozvoj podniku, a to 

v potřebném objemu, čase a struktuře, při optimálních nákladech na jejich obstarání 

s definovanou cenou za jejich používání (cena kapitálu, diskontní míra-WACC). Financování 

investic se zabývá soustřeďováním a optimálním složením různých forem finančních zdrojů 

na úhradu reálných podnikových investic. [7]  
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     Zdroje financování lze třídit podle více hledisek, z nichž k nejvýznamnějším patří místo, 

odkud se tyto zdroje získávají, a vlastnictví těchto zdrojů. Podle místa se rozlišují na interní a 

externí zdroje financování (interní a externí kapitál). 

1.3.1 Interní zdroje 

     Interní zdroje financování představují výsledky vlastní podnikatelské činnosti firmy a tvoří 

je především: 

 zisk po zdanění, který podnik vytvořil v minulosti a nevyplatil jej v podobě dividend a 

podílů na zisku, přičemž nerozdělený zisk tvoří obvykle zdroj pro rozvojové investice; 

 odpisy a přírůstky rezerv, které představují nákladové položky, jež však nejsou výdaji, 

platí, že základním interním zdrojem pro obnovovací investice jsou odpisy; 

 odprodej některých složek dlouhodobého majetku, který se málo využívá, resp. přináší 

malé výnosy (v mnoha případech jsou náklady spojené s udržováním tohoto majetku 

vyšší než dosažené výnosy, a proto odprodej tohoto majetku a využití takto získaných 

zdrojů pro financování nových, efektivnějších projektů může významně zlepšit 

hospodářské výsledky podniku); 

 snížení oběžných aktiv, tj. především zásob a pohledávek, pokud zásoby, resp. 

pohledávky překračují optimální úroveň, lze jejich snížením uvolnit prostředky, které 

mohou být využity pro financování nových projektů. 

1.3.2 Externí zdroje 

      U nově vznikajících firem mohou být použity pouze externí zdroje financování, mezi 

které patří: 

 původní vklady vlastníků a jejich zvyšování, které mají u akciových společností 

podobu akciového kapitálu; 

 dlouhodobé bankovní, resp. dodavatelské úvěry; 

 dluhopisy (obligace); 

 krátkodobé bankovní úvěry, sloužící k financování části oběžných aktiv projektu, resp. 

k překlenování určitých situací okamžitého nedostatku pohotových zdrojů; 

 účasti, které představují vklady dalších subjektů, jež se budou podílet na financování 

projektu (např. daný projekt bude realizovat nově vytvořený společný podnik); 

 subvence a dary, poskytované ze státního rozpočtu, ze specializovaných fondů; 
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 rizikový kapitál (Venture Capital), představující specifický kombinovaný zdroj 

financování, a to zpravidla formou navýšení základního kapitálu a dlouhodobého 

úvěru, vstupujícího do značně rizikových projektů.   

     Druhé hledisko (vlastnictví) člení zdroje financování na vlastní kapitál (vlastní zdroje) a 

cizí kapitál (cizí zdroje). Vlastní kapitál tvoří veškeré interní zdroje financování a některé 

z externích zdrojů financování. Podstatné přitom je, že vlastní kapitál není třeba splácet a 

představuje bezpečný zdroj financování investičních projektů. Odlišné to je u cizího kapitálu, 

u kterého je třeba jednak hradit jeho náklady (například v podobě úroků z bankovních úvěrů, 

emitovaných obligací aj.), jednak tento kapitál splatit (v podobě splátek jistiny bankovních a 

dodavatelských úvěrů, vyplacení emise obligací aj.). Vzhledem k této vlastnosti představuje 

kapitál cizí značně rizikovější způsob financování investičních projektů. 
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2  METODY PLÁNOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH 

PROJEKTŮ 

2.1 Hodnocení efektivnosti investic 

     Investiční činnost spadá do kapitálového plánování. Zahrnuje v sobě od vytyčení 

dlouhodobých cílů a investičních strategií, také před-investiční přípravu, sestavení 

kapitálových rozpočtů na základě očekávaných příjmů a výdajů z investice, hodnocení 

efektivnosti jednotlivých variant a následnou realizaci a vyhodnocení uskutečněných projektů. 

Při tomto složitém procesu je potřeba koordinovat jednotlivé činnosti a pracovníky, aby tato 

snaha přinesla požadovaný efekt. 

     Přijatelná je taková investice (investiční projekt), jejíž budoucí výnosy převýší náklady na 

ni vynaložené. Vzhledem k tomu, že jde o delší časové období, musí být přihlédnuto i k 

působení faktoru času. 

Postup hodnocení efektivnosti investic se sestává z těchto kroků:  

 určení jednorázových nákladů na investici; 

 odhad budoucích výnosů, které investice přinese, popřípadě rizika; 

 určení nákladů na kapitál vlastního podniku, který investici uskutečňuje, resp. určení 

požadované výnosnosti investice, která přihlíží i k jejímu stupni rizika; 

 výpočet současné hodnoty očekávaných výnosů (Cash Flow) a aplikování různých 

metod ekonomického vyhodnocení investice. 

     Z hlediska zjištění údajů pro hodnocení investic  jsou nejsložitější poslední dva kroky. Na 

reálnosti odhadu kapitálových výdajů a budoucích peněžních příjmů závisí úspěšnost celého 

investičního plánování. Obtížné a složité je často i určení podnikové diskontní míry. 

2.1.1 Kapitálové výdaje 

     Odhad je obvykle poměrně přesný u investičních nákladů na pořízení pozemků, strojů a 

výrobního zařízení (náklady u strojů a výrobního zařízení se skládají z nákupní ceny, 

dopravného, nákladů na instalaci). Odhad ostatních nákladů – stavebních, nákladů na výzkum 

a vývoj, na přeškolení pracovníků, na ochranu životního a pracovního prostředí, už tak přesný 

nebývá. Většinou skutečné náklady se často pronikavě liší od předpokládaných nákladů, což 
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někdy přivede podnik do obtížné situace /i úpadku/. Součástí kapitálových výdajů jsou i 

výdaje spojené s prodejem a likvidací nahrazovaného investičního majetku. 

Kapitálový výdaj se dá vyjádřit takto [14]:  

= + ∆Č  ±                         (2.1) 

kde:  K     je   kapitálový výdaj, 
  PC    - pořizovací cena investice, 
  ∆ČPK  - trvalý přírůstek čistého pracovního kapitálu, 

       -  výdaje (příjmy) spojené s prodejem a likvidací vyřazeného 
investičního majetku. 

2.1.2 Odhad peněžních příjmů 

     Reálné vymezení očekávaných peněžních příjmů (Cash Flow) z investice je ještě složitější, 

než stanovení kapitálových výdajů. Jedná se o nejkritičtější místo procesu kapitálového 

plánování investičního rozhodování. Důvodem je, že doba životnosti investice je mnohem 

delší, než doba jejího pořízení, prohlubuje se zde vliv faktoru času. Promítá se zde i možný 

vliv inflace. Všechny tyto vlivy nakonec vyúsťují v možnost zvýšeného rizika, v odklonu 

skutečných peněžních příjmů od očekávaných. 

Stanovení očekávaného Cash Flow z investice [14]:  

 základem je roční zisk po zdanění, který je skutečným peněžním příjmem z investice 

(ne celkový zisk); 

 roční odpisy – jako náklad účetně vykazovaný zisk snižují, ale nepředstavují peněžní 

výdaj, proto se musí k čistému zisku přičíst; 

 změna čistého pracovního kapitálu – může být vyvolána změnami oběžného majetku 

nebo změnami krátkodobých závazků; 

 příjem z prodeje vyřazeného majetku (před koncem jeho životnosti). 

 

= +  ±  ∆Č +                                              (2.2) 

kde:  CF je  celkový roční peněžní příjem z investice, 
  Z - roční zisk po zdanění, 
  O - roční odpisy, 
  ∆ČPK - trvalý přírůstek čistého pracovního kapitálu , 
   - výdaje (příjmy) spojené s prodejem a likvidací vyřazeného   
                                               investičního majetku. 
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     Zvláštní postavení mají úroky z cizího kapitálu. Ty jsou použity při diskontování 

peněžních příjmů na současnou hodnotu.  

Při odečtení by snižovaly zisk hned dvakrát [14]: 

 jednou jako součást nákladů; 

 podruhé při diskontování jako součást diskontní míry. 

     Z tohoto důvodu úroky z cizího kapitálu nezahrnujeme do nákladů, resp. nelze je odečítat 

od zisku.   

2.1.3 Určení diskontní míry (nákladů na kapitál)  

     Očekávané peněžní příjmy z investice se většinou vyskytují po dobu více let. Proto je třeba 

jejich budoucí hodnotu přepočítat na hodnotu současnou, k tomu slouží diskontní míra. 

Určuje se několika způsoby, nejčastěji dle toho, z jakých zdrojů podnik investici financuje.      

Kryje-li podnik investici vlastním i cizím kapitálem, je diskontní míra vyjádřena průměrnými 

kapitálovými náklady [12]:   

WACC = ∗ 1 − ∗ +  ∗  
 
                                                                                               2.3  

kde: WACC   je průměrná míra kapitálových nákladů podniku  
   (podniková diskontní míra),  

i    - náklady na cizí kapitál, tj. úroková sazba placené bance, 
v    - náklady na vlastní kapitál, 
K     - celkový dlouhodobě investovaný kapitál, 
d     - sazba  daně z příjmu právnických osob, v současné době 19%, 
C    - výše cizího kapitálu (dluhy), 
V    - výše vlastního kapitálu. 

 

     Je-li investice financována dlouhodobým úvěrem, pak diskontní mírou je úrok z úvěru. 

Financuje-li podnik celou investici vlastním kapitálem, pak diskontní mírou je požadovaný 

výnos z kapitálu (vyjádřený např. v dividendách), nebo výnos dosahovaný jinými možnými 

projekty (investice do cenných papírů).  

    Mezi diskontní mírou a rizikem platí vztah: čím rizikovější projekt, tím vyšší diskontní 

míra. Stanovení diskontní míry patří mezi nejnesnadnější úkoly při hodnocení investic a 

výkonnosti podniku vůbec. Její nesprávné určení by vedlo ke zkreslení hodnocení celého 

investičního projektu. 
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2.1.4 Současná hodnota očekávaných výnosů 

      Zatímco jednorázové náklady na investici jsou vynaloženy v poměrně krátké době 

(předpokládá se obvykle období jednoho roku – pokud tomu tak není, pak se i u nich aplikuje 

dále uvedený přepočet), očekávané výnosy z investice plynou po řadu let. Působí zde tzv. 

faktor času, ten způsobuje, že „hodnota dnešní peněžní jednotky je vyšší než hodnota peněžní 

jednotky v budoucnu“, znamená to, že časová hodnota peněz se mění. Vzhledem k tomu, že 

výnosy vznikají v delším časovém období, musí být přepočítány na stejnou časovou bázi, tou 

je rok pořízení investice. Budoucí hodnotu přepočteme na současnou hodnotu. Ta je 

definována jako peněžní suma, která musí být investována, pokud má být ve stanovené době 

získána zpět větší i o očekávané výnosy. Přepočítacím koeficientem se používá sazba 

kapitálových nákladů (podniková diskontní míra). 

Současnou hodnotu Cash Flow vypočteme dle vzorce [14]:   

 = +  +  … . +  =  ∑                                          (2.4) 

kde: SHCF  je současná hodnota Cash Flow v obdobích t (anglicky PVCF),  
CFt  - očekávaná hodnota Cash Flow v období t (t = 1 až n), 
k  - kapitálové náklady na investici (podniková diskontní míra), 
t  - období 1 až n (roky), 
n  - doba životnosti investice v letech. 

2.2 Metody hodnocení efektivnosti investic 

     Pro posouzení efektivnosti investičních projektů je používáno několik metod. 

2.2.1 Statické metody 

     Charakteristickým rysem těchto metod je nerespektování faktoru času. U investičních 

projektů s velmi krátkou dobou životností (jeden až dva roky) jsou tyto metody oblíbené 

zejména pro svou jednoduchost. Možnosti používání statických metod jsou však velmi 

omezené, protože projekty s tak krátkou životností a velmi nízkou diskontní sazbou jsou dosti 

omezené.  

K těmto metodám patří: 

 metoda výnosnosti (ziskovosti, rentability) investic (Return of Investment); 

 metoda doby splácení (Payback Period); 

 metoda průměrných ročních nákladů. 
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2.2.1.1 Ukazatele rentability 

     Tyto umožňují měřit výnosnost kapitálu užitého k financování projektu tak, že poměřují 

zisk projektu k vloženým prostředkům.  

Běžně pracují s různým počtem ukazatelů rentability, k nejčastějším však patří [7]: 

 rentabilita vlastního kapitálu (Return of Equity – ROE); 

 rentabilita celkového kapitálu, respektive rentabilita aktiv (Return of Assets – ROA); 

 rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu (Return of Investment – ROI); 

 účetní rentabilita projektu. 

     Rentabilita vlastního kapitálu se stanovuje jako poměr zisku po zdanění (případně zisku 

před zdaněním) k vlastnímu kapitálu vloženému do projektu, vyjadřuje tedy míru zhodnocení 

vlastních zdrojů použitých k financování projektů. V případě ekologického projektu vyjádření 

tohoto ukazatele bude obtížné, neboť obecně takovéto projekty navyšují náklady a tím snižují 

zisk. Na druhé straně platí, že bez tohoto ekologického projektu by například teplárna 

nemohla vyrábět páru na uhelných kotlích (pouze na plynových – cca 30 % celkové výroby), 

hospodářský výsledek by patrně přešel do záporných čísel.  

     Rentabilita celkového kapitálu je vyjádřena opět poměrem, ale součtem hrubého zisku a 

úroků k celkovému kapitálu. Zisk zde představuje odměnu za poskytnutí vlastního kapitálu, 

úrok odměnu za poskytnutí cizího kapitálu na financování projektu. 

     Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu se liší od rentability celkového kapitálu 

tím, že ve jmenovateli je pouze dlouhodobě investovaný kapitál, tj. celkový kapitál určený 

k financování projektu snížený o krátkodobé cizí zdroje. 

     Průměrná roční hodnota rentability dlouhodobě investovaného kapitálu – ROI (Return Of 

Investment) je počítána dle vzorce [15]: 

=                                                                          (2.5) 

kde:   Zr  je  průměrný roční zisk plynoucí z investice, 
IN    -   náklady na investici. 

 

     Použitím průměrného ročního zisku lze srovnávat i projekty s různou dobou životností, 

s různou výši investičních nákladů a objemu výroby. Zisk je vyjádřen jako čistý zisk (zisk po 

zdanění), který je považován za skutečný efekt pro podnik, do zisku však nejsou zahrnuty 

odpisy. Vypočtená rentabilita je srovnávána s hodnotou stanovenou investorem, je-li 
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vypočtená hodnota vyšší než stanovená, investice je považována za výhodnou, je-li nižší, 

investice se stává nevýhodnou. [13] 

     Určitý nedostatek ukazatelů rentability vlastního a celkového kapitálu spočívající v tom, že 

se stanovují pro jednotlivé roky života projektu, eventuálně pro určitý vybraný rok, se snaží 

odstranit jiný ukazatel rentability, označovaný jako účetní rentabilita investic (projektu).  

Tato rentabilita se určuje dle vztahu [15]: 

Ú =  ∗ 100                              (2.6) 

kde:  ÚRP je účetní rentabilita projektu, 
            PZ   - průměrná roční zisk po zdanění,  
            PDM - průměrná hodnota pořízeného dlouhodobého majetku. 

     Průměrný roční zisk po zdanění projektu se stanoví jako aritmetický průměr zisků 

v jednotlivých létech provozu z výkazu zisku a ztrát daného projektu a průměrná hodnota 

pořízeného dlouhodobého majetku se vypočte jako součet jeho pořizovací ceny a zůstatkové 

hodnoty na konci života projektu dělený dvěma.  

K přednostem ukazatelů rentability kapitálu, respektive účetní rentability projektu patří: 

 jednoduchost propočtu; 

 srozumitelnost. 

Jejich nevýhodou však je: 

 určitá závislost na zvoleném způsobu odepisování, ten totiž ovlivňuje roční zisk i 

průměrnou hodnotu pořízeného dlouhodobého majetku u účetní rentability; 

 nezohlednění časové hodnoty peněz. 

     Určitými doplňujícími hledisky při posuzování ekonomické výhodnosti projektů lze použít 

rentabilitu tržeb a obrat kapitálu. Rentabilita tržeb (Return on Sales - ROS) projektu se stanoví 

jako poměr zisku po zdanění k celkovým tržbám. Tento ukazatel se používá pro posouzení 

efektivnosti výnosů z tržeb dosahovaných projektem.  

     Obrat kapitálu respektive obrat aktiv (Asset Turnover) se stanoví jako poměr tržeb a 

celkového kapitálu vloženého do projektu. Obrat kapitálu vyjadřuje, kolikrát se investovaný 

kapitál obrátí v ročních tržbách. 
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2.2.1.2 Metoda doby splácení  

     Metoda doby splácení (Payback Period) je velmi používaným kritériem zejména 

v bankovních kruzích. Výstupem při použití této metody je hodnota počtu let, za které tok 

výnosů – Cash Flow přinese hodnotu rovnající se původním nákladům (výdajům) na investici.          

     Za předpokladu, že výnosy (příjmy) jsou v každém roce životnosti stejné, pak je doba 

splacení určena podělením investičních nákladů roční částkou očekávaných ročních výnosů 

(příjmů), přičemž hodnota investičních nákladů (výdajů) je stanovena dle vzorce [14]: 

= +                                                                                                                             2.7  

kde:    IN jsou náklady na investici,                           
Zn - roční zisk z investice po zdanění,  
On  - roční odpisy z investice, 
n  - doba životnosti v letech,                                  
a - doba splacení (počet roků).                                   

 

     Doba návratnosti se stanoví tak, že nejprve se určí každoroční Cash Flow z investice. Rok, 

v němž se kumulativní součet Cash Flow rovná investičním nákladům, určuje hledanou dobu 

návratnosti. Čím kratší je doba návratnosti, tím likvidnější je investice (kapitál je vázán kratší 

dobu). 

     Tento ukazatel je vhodnou mírou likvidity investice (kapitál je kratší dobu vázán 

v investici). Doba splacení však musí být vždy kratší než doba životnosti investice. 

     Ze srovnání investičních variant pomocí doby splacení (jsou-li jinak varianty stejné), se 

vybere ta, jejíž doba splacení je kratší. Nevýhodou této metody je to, že nebere v úvahu 

výnosy po době splacení a časové rozložení výnosů v době splatnosti (tuto druhou nevýhodu 

lze odstranit diskontováním). Doba splacení poskytuje i určitou informaci, či o riziku 

investice (doba splacení dva roky je menším rizikem než doba splacení 10 let). 

2.2.1.3 Metoda průměrných ročních nákladů 

      Metoda průměrných ročních nákladů porovnává průměrné roční náklady příslušných 

srovnatelných investičních variant. Srovnatelností se myslí především stejný rozsah produkce, 

který investiční varianty zajišťují, a stejné ceny.  
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Metoda je popsána vzorcem [14]: 

= +  ∗  +                                                                                                                               2.8  

kde:  R   jsou roční průměrné náklady,      
O - roční odpisy,                         
i - požadovaná výnosnost,        
J - jednorázové náklady,          
V - provozní náklady.             

 

     Do jednorázových nákladů se zahrnují veškeré investiční a neinvestiční náklady 

vynaložené v souvislosti s přípravou výstavby, výstavbou a dobou náběhu na požadovanou 

kapacitu. Do provozních návrhů se zahrnují celkové roční výrobní náklady po odečtení odpisů 

a zůstatkové ceny vyřazeného hmotného investičního majetku. Koeficient požadované 

výnosnosti představuje minimální požadovanou výnosnost, kterou musí investice zajistit. 

Varianta s nejnižšími ročními průměrnými náklady se považuje za nejvhodnější. 

2.2.2 Dynamické metody  

     Pro tyto metody je charakteristické, že plně respektují faktor času. Respektovat faktor času 

znamená, že budoucí peněžní příjmy (někdy i výdaje) musí být přepočítány na současnou 

hodnotu. Jejich aplikace má význam zejména u těch projektů, kde se předpokládá delší doba 

pořízení investičního majetku a také delší doba ekonomické životnosti. Při vyjadřování vlivu 

času na náklady a výnosy investice je třeba stanovit okamžik, ke kterému se očekávané příjmy 

budou přepočítávat na současné. Tímto okamžikem bývá zpravidla buď zahájení investiční 

výstavby, nebo okamžik dokončení výstavby a zahájení provozu investice. 

2.2.2.1 Čistá současná hodnota  

     Čistá současná hodnota (Net Present Value – dále též ČSH) je metoda, která za efekt 

z investice považuje Cash Flow, jehož základ tvoří očekávaný čistý zisk, odpisy eventuálně 

ostatní příjmy. ČSH představuje rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy (současná 

hodnota Cash Flow) a kapitálovými výdaji. Jestliže se kapitálový výdaj uskutečňuje na 

počátku investování okamžitě.  
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Výpočet je prováděn dle vzorce [14]: 

Č = −  =   −                                                                                 2.9                                                        

kde:     ČSHI    je čistá současná hodnota investice, 
SHCF    - současná hodnota Cash Flow (výnosů z investice), 
IN          - náklady na investici, 
CFt           - očekávaná hodnota Cash Flow v období t, 
k           - kapitálové náklady na investici (podniková diskontní míra), 
t           - období 1 až n, (roky), 
n           - doba životnosti investice v letech. 

 
     Kapitálový výdaj může být vydáván postupně, v tom případě musí probíhat diskontování 

nejen peněžních příjmů, ale i výdajů.[14] 

Č =    1 +    −     1 +                                                                                2.10  

                       

kde:       ČSHI     je čistá současná hodnota investice (Net Present Value), 
CFt          - roční Cash Flow, 
t          - období 1 až n (roky) 
n         - doba životnosti investice v letech 
Ki      - kapitálový výdaj na investici, 
T         - doba výstavby, 
i        - jednotlivé roky výstavby, 
k        -      kapitálové náklady na investici (podniková diskontní míra) 

 
     Má-li ČSHI kladnou hodnotu, je pro podnik přijatelná neboť zaručuje požadovanou míru 

výnosu a zvyšuje tržní hodnotu firmy a naopak má-li zápornou hodnotu, je nepřijatelná, tržní 

hodnota klesá a není zajištěna požadovaná míra výnosu. 

2.2.2.2 Index ziskovosti  

     Index ziskovosti (rentability - Profitability Index) úzce souvisí s čistou současnou 

hodnotou investice, neboť vyjadřuje podíl diskontovaných peněžních příjmů a kapitálových 

výdajů.  
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Tento index se vypočítá dle vzorce [14]:  

=                                                                                                                                              (2.11) 

 

kde:     IR           je index ziskovosti (rentability – Profitability Index), 
SHCF    - současná hodnota Cash Flow,  
IN          - náklady na investici. 

 
     A opět platí, je-li hodnota indexu větší než jedna, je investice přijatelná. Význam tohoto 

ukazatele stoupá ve chvíli, kdy se použije pro srovnání několika variant, zvolena je pak ta 

varianta, která má největší hodnotu IR.   

2.2.2.3 Vnitřní výnosové procento  

     Vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return – IRR (dále též IRR)) v USA někdy 

nazývané také jako Ekonomické výnosové procento (Economical Rate of Return – ERR) říká, 

kolik procent na hodnoceném projektu se vydělá, pokud se zváží časová hodnota peněz.  

IRR, stejně jako čistá současná hodnota (dále též ČSH) stojí a padá se správným odhadem 

budoucích finančních toků plynoucích z hodnocené investice či projektu. Rozdíl je v tom, že 

pro výpočet IRR je třeba zřetelně oddělit období počátečních investic, kdy jsou peněžní toky 

záporné a období projevení přínosů z projektu, kdy jsou souhrnné peněžní toky už kladné. 

     Tato metoda je opět založena na principu současné hodnoty. Na rozdíl od ní však princip 

spočívá v tom, že diskontní míra není daná, ale hledá se taková její hodnota, při které se 

současné očekávané příjmy z investice (Cash Flow – SHCF) rovnají současné hodnotě výdajů 

na investici (SHIN). [14]  

=                                                                                                                                    2.12  
 
 

1 + = ,                           − = 0                                                             2.13  

 
                                              
     Vlastní výpočet probíhá iteračně, kdy postupnou snahou (metodou pokusů a omylů), dojde 

k tomu, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je nulový.  
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V praxi se nejčastěji používá vzorec [14]:  

=  ∗Č
Č Č  +                                                                                     (2.14) 

 

kde:           VVP je   vnitřní výnosové procento, 
kn       - zvolená nižší diskontní míra, 
kv           - zvolená vyšší diskontní míra, 
ČSHn - čistá současná hodnota při nižší diskontní míře, 
ČSHv - čistá současná hodnota při vyšší diskontní míře. 

 
     Metoda udává předpokládanou výnosnost investice, kterou musíme porovnat 

s požadovanou výnosností, tímto je metoda v praxi velmi oblíbená. Projekt je přijatelný, je-li 

vnitřní výnosové procento větší než diskontní míra zahrnující riziko. V případě, že je celá 

investice čerpána z úvěru, musí být vnitřní výnosové procento vyšší, než je úroková míra 

úvěru. 

     Při srovnání více variant investičních projektů většinou platí, že varianta, která vykazuje 

větší vnitřní výnosové procento, je vhodnější. Nevýhodou této metody je, že v případě, kdy 

peněžní toky v průběhu životnosti projektu mění své znaménko (v některém roce po uvedení 

investice do provozu převýší výdaje příjmy), může vnitřní výnosové procento nabývat více 

hodnot. V takovém případě se doporučuje preferovat metodu čisté současné hodnoty. 

2.3 Porovnání metod hodnocení investic 

     Statické metody hodnocení investic se vyznačují hlavně tím, že neberou v úvahu faktor 

času, což na jednu stranu zjednodušuje jejich kalkulaci, trpí tím však jejich vypovídací 

schopnost. Avšak právě jejich jednoduchý výpočet jim zajišťuje vysokou oblibu a patří tak 

k nejrozšířenějším. 

     Dynamické metody hodnocení investic berou v úvahu hledisko času, tedy vývoj projektu 

v čase a změnu ceny nominální hodnoty peněz. Díky tomu mají sice vyšší vypovídací 

hodnotu, ale na druhou stranu jsou náročnější na výpočet i dostupnost vstupních informací.       

     Zejména je zde důležitá délka životnosti investice a cena kapitálu, kterou zde bude 

představovat bezriziková úroková míra, která by byla přiznána bankou při uložení částky 

představující kapitál na dobu životnosti investice. Vyšší náročnost na vstupní data je také 

důvod, proč v praxi nejsou tyto metody tak populární jako statické. 
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3 TECHNOLOGIE ODSÍŘENÍ 

3.1 Společnost ArcelorMittal Energy Ostrava, s.r.o. 

     Společnost ArcelorMittal Energy Ostrava, s.r.o. (dále též AMEO) je svým zaměřením 

teplárnou a má klasické uspořádání. Byla vybudována pro výrobu všech nezbytných energií 

pro potřeby integrované hutní výroby. Integrovaná hutní výroba zahrnuje nepřetržité výrobní 

technologie – výrobu koksu, železa a oceli a dále navazující válcovny finálních výrobků 

(např. ocelové pásy, profily či trubky).  Vzhledem k tomu, že elektrická energie není 

skladovatelná, ale uhlí ano, může společnost AMEO poskytovat interním odběratelům – 

hutním provozům její matky zejména tuto elektrickou energii v daném čase, dané výši a 

požadované kvalitě. Základní výrobní parametry společnosti AMEO, Tab. 3.1. 

Tabulka 3.1 - Hlavní výrobní program společnosti AMEO [18] 

  Produkt Jednotka Produkce v r. 2012 
       

1. Pára (9,6 Mpa, 530 0C) [t/hod]                                           693 

2. Elektrická energie [MW]                                           122 

3. Teplo pro vytápění     

  Hutní provozy [GJ/rok]                                1 228 916 

  Externí Ostrava, Vratimov [GJ/rok]                                1 012 093 
  TEPLO CELKEM [GJ/rok]                                2 241 009 

4. Dmýchaný vítr pro vysoké pece [Nm3/rok]                                   300 000 

5. Stlačený vzduch pro hutní provozy [Nm3/rok]                                     81 292 
Nm³ -  metr krychlový za normálních podmínek 101 325 Pa a 0oC 

     Dispoziční uspořádání společnosti AMEO je vidět na následujícím Obr. č. 3.1, ze kterého 

vyplývá [21]: 

 společnost disponuje dvěma uhelnými skládkami SEVER a JIH, skládka SEVER je 

vybavena moderním zauhlovacím jeřábem, který umožňuje skládat či zpětně odebírat 

uhlí s výkonem až 300 t/hod, maximální technická kapacita skládky SEVER je až 

65kt, skládky JIH až 25 kt , běžná roční spotřeba uhlí činí cca 500 kt. Ze skladovacích 

prostor vedou dvě zauhlovací cesty - dopravní gumové pásy na kotelnu, kde je 

provedeno zpruhování, což umožňuje při poruše jednoho z nich stále dopravovat uhlí 

na kotelnu; 
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 technologický tok probíhá od západu k východu, nejzápadněji je umístěno zauhlování, 

směrem k východu pak kotelna – spalování paliva a výroba páry, nejvýchodněji 

strojovna centralizující výrobu elektrické energie, dmýchaného větru, stlačeného 

vzduchu a topné vody. 

 
Obr. č. 3.1 – Letecký pohled na společnost AMEO [18] 

3.1.1 Kotelna 

     Uspořádání kotelny je zřejmé z leteckého obrázku, kotle jsou uspořádány v ose 

orientované od jihu k severu (nejjižněji je umístěn kotel K1, nejsevernější kotel K11). Na Obr. 

č. 3.1 je již také zaznačen prostor stávající výstavby odsíření včetně kotlů K11, K10, K9, K8, 

které budou na odsíření napojeny.  

Perspektiva jednotlivých kotlů je následná: 

 k perspektivním kotlům patří kotle K8, K9, K10, K11, neboť budou napojeny na 

odsíření a tím splní veškeré legislativní požadavky na emisní hodnoty této části 

teplárny v oblasti SO2  a technicky znečištěných látek (dále též TZL); 

 kotle K1, K2 již nebudou uvedeny do provozu, jejich prostor tak může být využit pro 

výstavbu jiných technologií; 

 kotel K4 je plynovým kotlem spalujícím hutní plynná paliva – vysokopecní a 

koksárenský a již dnes splňuje požadované emisní limity; 
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 kotel K5, K6, K7 jsou jednotky, které budou nahrazeny jinou moderní technologií 

výroby páry (v současné době je intenzívně analyzován záměr jejich náhrady fluidním 

kotlem - výhoda této technologie spočívá zejména v tom, že uhlí je spalováno ve 

fluidní vrstvě při nižší teplotě než u granulačního kotle, tím bez dalších chemických 

čištění spalin je dosahováno výborných hodnot emisí NOₓ – oxidů dusíku až k hranici 

150 – 200 mg/m3 spalin). 

      Parametry kotelny včetně krátkého popisu jednotlivých kotlů viz Tab. 3.2. 

Tabulka 3.2 -  Parametry kotelny [18] 

  
Označení 

kotle Typ Palivo Jmenovitý 
výkon Poznámka 

   
[ t/hod  ] 

 

1. K1 granulační 
uhlí, hutní plyny do 15 % 
svého tepelného příkonu 125 

kotel dlouhodobě 
odstaven 

2. K2 granulační 
uhlí, hutní plyny do 15 % 
svého tepelného příkonu 100 

kotel dlouhodobě 
odstaven 

3. K3 granulační 
uhlí, hutní plyny do 15 % 
svého tepelného příkonu 100 kotel v provozu 

4. K4 plynový hutní plyny 80 kotel v provozu 

5. K5 granulační 
uhlí, hutní plyny do 15 % 
svého tepelného příkonu 100 kotel v provozu 

6. K6 granulační 
uhlí, hutní plyny do 15 % 
svého tepelného příkonu 100 kotel v provozu 

7. K7 granulační 
uhlí, hutní plyny do 15 % 
svého tepelného příkonu 100 kotel v provozu 

8. K8 granulační 
uhlí, hutní plyny do 15 % 
svého tepelného příkonu 100 

kotel v provozu, 
bude napojen do 

odsíření 

9. K9 granulační 
uhlí, hutní plyny do 15 % 
svého tepelného příkonu 200 

kotel v provozu, 
bude napojen do 

odsíření 

10. K10 granulační 
uhlí, hutní plyny do 15 % 
svého tepelného příkonu 200 

kotel v provozu, 
bude napojen do 

odsíření 

11. K11 granulační,plynový 50 % uhlí, 50 % plyn 235 

kotel v provozu, 
bude napojen do 

odsíření 
 
Poznámka: kotle K8, K9, K10, K11 budou napojeny na nízkoteplotní odsíření ( DESOx). 
 

     Při zkoumání vlivu ekologické investice nízkoteplotního odsíření na ekonomické 

parametry společnosti AMEO  je nutno vzít v úvahu, že na odsíření bude napojena část kotlů, 



22 

 

ale s rozhodujícím parním výkonem. Jak bude řešena zbylá část kotelny je v současné době 

předmětem intenzivního jednání, na druhé straně dle stanoviska společnosti AMEO nebude 

v tomto případě využita jakákoliv samostatná technologie odsíření. Diplomová práce může 

komplexně analyzovat vliv této investice na ekonomiku společnosti AMEO, aniž by bylo 

nutno v budoucnu znovu přistupovat k doplňujícím analýzám. 

3.1.2 Popis investice – nízkoteplotní odsíření  

     Nízkoteplotní odsíření - DESOx (dále též DESOx) budované ve společnosti AMEO spadá 

pod technologické označení “polosuchá vápenná metoda“. Níže uvedený popis je zpracován 

tak, aby zaznamenal všechny nezbytné technologické parametry (spotřeba chemických přísad, 

energií atd.) a současně aby nedošlo k narušení patentových práv dodavatelských firem. Pro 

obecný popis byly použity technologické informace dostupné na internetu, v rámci konzultací 

pak byl ověřen obecný soulad zveřejněných informací se skutečným stavem investice. 

3.1.2.1 Nízkoteplotní odsíření 

     Tato metoda je založena na reakci tzv. aditiva – Ca(OH)2    

 
  + → +                                                                                                  3.1         
 

kde: Ca(OH)2 je  aditivum, hydroxid vápenatý, 
SO2         - oxid siřičitý ve spalinách, 
CaSO3    - pevný produkt reakce odsíření, siřičitan vápenatý, 
H2O        - voda. 

 
případně probíhá další reakce: 

 

₂  + ₂  +  ½ ₂ → ₄ + ₂                                                                               3.2  
 

kde:    O2         je  oxid, 
CaSO4  - síran vápenatý. 

 
 
Poslední možnou reakcí odsíření (velmi malá část oxidů síry takto reaguje): 
 

₂  + ₃  → ₄ + ₂                                                                                                3.3    

 

kde:             SO3    je  oxid sírový (zaujímá velmi malý podíl oproti SO2). 
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     Tato chemická analýza odsiřovací reakce definuje první položku provozních nákladů -

absorbent (aditivum) - tzv. hydroxid vápenatý, spotřeba sorbentu je garantována dodavatelem 

technologie a je obvykle vyjádřena molárním poměrem spotřeby Ca/S, absolutní náklady na 

absorbent jsou dány účinností technologie (vyjádřeno poměrem Ca/S) a obsahem síry v palivu 

(%Shmotnostní). 

     Celá technologie odsíření je znázorněna viz Obr. č. 3.2 a lze ji popsat v jednoduchých 

krocích [18]: 

 základním reakčním prostorem je absorber (reaktor), ve kterém je udržována 

cirkulační fluidní vrstva (dále též CFB). Do absorberu vstupují spaliny s plynnými 

složkami SO2  a SO3, dále absorbent Ca(OH)2, do absorberu je také vstřikována voda, 

která urychluje odsiřovací reakce popsané výše, fluidní vrstva je složena z pevných 

jemných částic (popelovina ze spalování uhlí, nezreagovaný absorbent Ca(OH)2, 

produkty odsiřovacích reakcí (CaSO3, CaSO4); 

 fluidní vrstva v absorberu dosahuje hmotnosti mnoha tun, proto musí být udržována 

v tzv. vznosu výkonnými ventilátory na elektrický pohon; 

 významným technologickým prvkem je možnost cirkulace produktu odsíření získaný 

v tkaninových filtrech zpět do absorberu, tím mimo jiné se výrazně snižuje obsah 

nezreagovaného Ca(OH)2  a zvyšuje  účinnost  odsiřovacího procesu. Vyčištěné 

spaliny za filtrem pak odcházejí komínem, kde proběhne kontinuální kontrola 

emisních hodnot spalin. 

 
Obr. č. 3.2  - Schéma nízkoteplotního odsíření [18] 
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Z tohoto krátkého popisu technologie odsiřování vyplývají provozní položky nákladů: 

 spotřeba absorbentu; 

 spotřeba elektrické energie; 

 spotřeba vody. 

K těmto nákladům je pak nutno připočítat: 

 náklady na mzdy; 

 náklady na běžnou údržbu. 

     Schematický popis odsíření získaný z internetových zdrojů byl zkonzultován s odborníky 

společnosti AMEO a byl po dílčích připomínkách shledán jako dostatečně odpovídající 

technologii uplatněné v této společnosti AMEO včetně specifikace výše uvedených 

nákladových položek vlastního provozu odsíření. [25] 

3.2 Ekologické aspekty výroby elektrické energie  

     Ekologické investice jsou čím dál tím více nezbytnou součástí investiční politiky každé 

moderní společnosti zejména tam, kde je historicky více rozvinut průmysl se svou energeticky 

nejnáročnější částí – výrobou surového železa a oceli a s tím spojený energetický průmysl. 

Imisní situace je tak nejenom v lokální oblasti, ale také minimálně v regionální oblasti 

obvykle stále dosud poznamenávána značnými emisemi a následnými imisemi prachu anebo 

jiných škodlivých látek.  

     Produkce škodlivých látek při výrobě elektrické energie (dále též EE) je přímo závislá na 

typu používaného paliva. V České republice je v současné době palivová základna založena 

zejména na domácím uhlí, výroba EE ze zemního plynu je stále velmi drahá, bio paliva 

nedosahují většího významu. U nás je relativně vysoký podíl jaderné energetiky, ale ta je stále 

doprovázena značnou společenskou nedůvěrou v její bezpečnost a to je charakteristické pro 

celou Evropu. 
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     Na Obr. č. 3.3 je v procentech zjednodušeně zachycen podíl užívaných druhů paliv.  

 
Obr. č. 3.3 - Podíly paliv na výrobu elektrické energie [23] 

     Dominantní postavení uhlí na začátku 3. tisíciletí je zřejmé. Cílem státní energetiky je tuto 

pozici vystřídat jadernou energetikou realizovanou státní společností ČEZ, a.s. už v roce 

2030. Bude-li tomu skutečně tak, nemusí to mít zásadní vliv na tzv. závodní elektrárny, které 

jsou schopny nejpřesněji v čase vycházet vstříc místním potřebám těžkého průmyslu.  

     Důležité bude, jak tyto závodní elektrárny, k nimž společnost AMEO jednoznačně patří, 

zvládnou nově kladené, oproti minulosti, velmi přísné ekologické požadavky na kvalitu a 

kvantitu emisí v těchto ukazatelích: 

 velikost investičních nákladů na nová s vysokou účinností pracující zařízení pro 

čištění spalin za elektrárenskými kotli; 

 velikost provozních nákladů, včetně užití energetických produktů (např. užití 

popelovin z uhlí atd.).  

     Cílem diplomové práce v této oblasti je zaměřit se na tyto dva ukazatele a prozkoumat je 

pomocí metod efektivnosti investic. Nejdříve je však nutno analyzovat důvody, které nutí 

podniky k těmto investicím.                   

K hlavním důvodům patří [22]: 

 emise vznikající ze spalování uhlí, plynů, ale také i z biomasy jsou pro lidské zdraví 

škodlivé tím, že klesají jako imise na obydlená území a způsobují řadu významných 

zdravotních obtíží;  

 emise jsou ovzduším přenášeny, není to tedy jen lokální problém. Zkušenosti s 

emisemi vedly evropské společenství k vydání přísných legislativ, ze kterých 

jednotlivé členské země vychází.  

     Důvodem definování přísných legislativních nařízení je vážné ohrožení zdraví občanů. 
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3.3 Legislativa EU, ČR   

     Legislativa Evropské unie (EU) v oblasti emisí je určující pro všechny národní státy 

(mohou sice existovat dílčí výjimky), z ní také vychází legislativa České republiky, která 

určuje formou integrovaného povolení (dále též IP) emisní limity pro společnost AMEO, 

viz Tabulka 3.3. 

Tabulka 3.3 – Emisní limity a stropy pro AMEO dle legislativy [18] 

 Druh emise Současný 
stav 

Dle EU v roce 
2016 

Dle IP pro AMEO 
v roce 2014 

1 SO2 
Koncentrace ve spalinách [mg/Nm3], 
max. povolená produkce za rok [t/rok] 

 
   1 700 
   3 400 

 
        200 
     2 000 

 
        200 
     2 000 

2 NOₓ 
Koncentrace ve spalinách[mg/Nm3] 
max. povolená produkce za rok[t/rok] 

 
      500 
   3 500 

 
        200 
     2 000 

 
        200 
     2 000 

3 TZL-tuhé znečišťující látky. 
Koncentrace ve spalinách [mg/Nm3] 
max. povolená produkce za rok [ t/rok] 

 
        50 
      150 

 
          10 
        110    

 
          20* 
        130 

* V tomto případě se jedná o průměrnou roční hodnotu. 

     Legislativa sleduje a omezuje produkci SO2 velmi účinně dvěma způsoby [24]: 

 určením hodnoty maximální možné koncentrace SO2 v odcházejících spalinách do 

komína, tato hodnota je sledována a vyhodnocována za 30 min. a je důležitá zejména 

pro spad této látky v nejbližším okolí (hodnota max. přípustné koncentrace v ovzduší 

činí 50 mg/Nm3, vyšší hodnoty jsou již považovány za zdraví škodlivé;  

 určením maximální možné produkce  SO2 za rok, tím je regulováno celkové zatížení 

životního prostředí. 

     Oba ukazatele produkce SO2 za společnost AMEO jsou trvale sledovány státními úřady – 

ČIŽP (Česká inspekce životního prostředí), u koncentrace je navíc monitorování kontinuální. 

Produkci SO2 vypočítává nezávislá akreditovaná instituce za jednotlivé měsíce a rok, v tomto 

případě výpočet provádí společnost ORGREZ Ostrava. 
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3.4 Produkce emise SO2  

     Společnost AMEO trvale věnovala pozornost snižování emisí SO2, a to především 

následnými postupy [19]:  

 výběrem nízkosirnatého paliva od hlavních dodavatelů. Nejedná se o jednoduchou 

úlohu, uhlí není vyráběno, je dolováno ze značných hloubek, to znamená, že dodavatel 

musí vybírat uhlí pouze z těch slojí v rámci těžené oblasti - např. karvinská oblast, kde 

nízkosirnaté uhlí je významně zastoupeno, samozřejmě tato cesta má vliv na vlastní 

cenu uhlí; 

 hledáním nových dodavatelů, zde především se společnost AMEO zaměřila na oblast 

Polska, Ukrajiny a Ruska. Toto řešení však mělo v sobě řadu úskalí, uhlí mělo odlišné 

spalovací vlastnosti a bylo nutné provést řadu rozsáhlých finančně náročných zkoušek.  

     Výsledky tohoto programu jsou zřejmé na následném Obr. č. 3.4, v období 2005 až 

2012 došlo k téměř 30 procentnímu snížení produkce SO2 vlivem tohoto programu, zbytek 

snížení cca o 20% byl způsoben poklesem výroby tepla. Přestože je dnes limit pro 

koncentraci 1 700 mg/Nm3, skutečná hodnota tohoto sledovaného faktoru se pohybuje 

běžně pod hodnotou 1 000 mg/Nm3. 

 
 

Obr. č. 3.4 - Výroba tepla a produkce SO2  společnosti AMEO v závislosti na létech 2005 až 2012 [18] 

 

     Další pokles produkce SO2 pod limitní hodnotu 2 000 t/rok (tomu odpovídá max. povolená 

koncentrace SO2 ve výši 200 mg/Nm3). Spalování ještě nízkosirnatějšího paliva není možné. 

Z grafu vyplývá, že je již nulové. 
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3.4.1 Produkce emise tuhých znečišťujících látek  

     Diplomová práce je zaměřena na ekonomickou analýzu investice – projektu DESOₓ 

(nízkoteplotní odsíření ve společnosti AMEO). Legislativa však určuje v souvislosti 

s projektem DESOₓ také nové emisní limity pro tuhé znečišťující látky, jak je uvádí Tab. 3.3 

ze které vyplývá že, mezi novou technologií - DESOₓ a produkcí tuhých znečišťujících látek 

(dále též TZL), je přímá souvislost. 

 

     I v této oblasti v minulosti dosáhla firma AMEO výrazného úspěchu viz Obr. č. 3.5 

 
 

Obr. č. 3.5 - Výroba tepla a produkce TZL společnosti AMEO v závislosti na létech 2005 až 2012 [18] 

 

     Dle firemních podkladů hlavní příčinou poklesu produkce tuhých znečišťujících látek (dále 

též TZL) je skutečnost, že spalované nízkosirnaté uhlí v létech 2008 až 2012 obsahuje 

výrazně méně popele (až o 50%) a samozřejmě také tím, že ve sledovaném období došlo 

k poklesu výroby tepla o cca 20 %. Výše uvedené dokumenty dokazují, že společnost AMEO 

snižovala produkci sledovaných emisí SO2 a TZL nejenom vlivem produkce tepla, ale také 

vlastními provozními opatřeními zaměřenými na spalování ušlechtilejšího nízkosírnatějšího 

uhlí. Vzhledem však k novým emisním limitům, max. koncentrace SO2 (limit 200 mg/Nm3 

SO2 ve spalinách) a TZL (limit 10 mg/Nm3 ve spalinách), je výstavba nové technologie pro 

čištění spalin – nízkoteplotní odsíření včetně vysoce účinné metody odprášení nezbytná. 
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4 EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ INVESTIČNÍ AKCE ODSÍŘENÍ 

TEPLÁRNY METODOU ČISTÉ SOUČASNÉ HODNOTY 

   Tuto kapitolu ekonomického vyhodnocení investiční akce odsíření teplárny metodou čisté 

současné hodnoty jsem zpracovala samostatně z podkladů dodaných společnosti 

ArcelorMittal Energy Ostrava, s.r.o. (dále též AMEO). Data jsem na žádost firmy upravila.  

    Metoda čisté současné hodnoty (dále též ČSH) je nejčastěji používanou metodou pro 

hodnocení efektivnosti investičních projektů. Je metodou, která za efekt z investice považuje 

Cash Flow, jehož základ tvoří očekávaný čistý zisk, odpisy eventuálně ostatní příjmy. ČSH 

představuje rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy (současná hodnota Cash Flow) a 

kapitálovými výdaji.  

     Na začátku hodnocení investice je však nutno definovat, zda kapitálový výdaj se 

uskutečňuje na počátku anebo kapitálový výdaj je vydáván postupně. V prvém případě musí 

probíhat diskontování peněžních příjmů, ve druhém případě diskontování musí proběhnout 

nejen u peněžních příjmů ale i u výdajů. 

     Na základě jednání s konzultantem AMEO je pro hodnocení využit první případ, a to 

z toho důvodu, že projekt bude ukončen jako celek k 1. lednu 2014, od toho data se očekává 

plný provoz zařízení dle dohodnutých garantovaných parametrů a stejně tak v souladu se 

smlouvou prakticky okamžitě budou realizovány poslední platby. V práci bude použit pro 

analýzu vzorec platný pro metodu čisté současné hodnoty za podmínky diskontování pouze 

peněžních příjmů dle vzorce [14]: 

Č = −  =   −                                                                                 4.1                                                        

 

kde:     ČSHI    je čistá současná hodnota investice (NPV), 
SHCF    - současná hodnota Cash Flow (výnosů z investice), 
IN          - náklady na investici, 
CFt           - očekávaná hodnota Cash Flow v období t, 
k           - kapitálové náklady na investici (podniková diskontní sazba), 
t           - období 1 až n, (roky), 
n           - doba životnosti investice v letech. 

 

     Náklady na investici nebudou diskontovány, to znamená, že zbývá vypočítat první člen 

rovnice na pravé straně, a to je současná hodnota Cash Flow. 
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4.1 Současná hodnota Cash Flow 

     Stanovit současnou hodnotu Cash Flow znamená nejprve určit, jak bude nová investice 

ekonomicky zařazena do stávajícího provozu.  

K dispozici byly dvě možnosti: 

 nijak se nespojovat se stávající technologií v plném rozsahu a hodnocení provést 

v rozsahu vlastního projektu odsíření (tedy v rozsahu výroby pouze těch kotlů, pro 

které je odsíření budováno). Tyto analýzy by však neměly potřebnou vypovídací 

schopnost, neboť kalkulace jsou v AMEO prováděny na jednotku produkce např. na 

GJ páry pro celou teplárnu, tedy i pro kotle neodsířené; 

 ekonomicky chápat projekt jako nutnou podmínku provozu celé teplárny a veškeré 

výpočty provádět pro kalkulaci výroby celé teplárny, tedy jako navýšení provozních 

nákladů o nové náklady v souvislosti s provozem odsíření. 

     Opět po diskuzi s konzultantem AMEO, kdy byly zváženy další výhledové investice 

zejména v oblasti ekologie, byla vybrána druhá varianta, která nejlépe umožňuje na základě 

metody čisté současné hodnoty: 

 promítnout novou ekologickou investici do ekonomiky celé společnosti (která však 

veškerou výrobu koncentruje do teplárny – technologie, kde bude projekt realizován); 

 posoudit závažnost nárůstu nákladů na tvorbu zisku při zachování stávající cenové 

úrovně (konkurence není legislativou nucena v tomto termínu obdobné projekty 

realizovat, termín pro ostatní teplárny je k 1. lednu 2016). 

     V teorii současného finančního managementu se za roční Cash Flow (peněžní příjmy) 

z investičního projektu během doby jeho životnosti považují položky dle rovnice [16]:  

 

= + + + P +                                                                                                                4.2   

kde:   CF  je  peněžní příjem v daném roce, 
           Z    -  zisk po zdanění v daném roce, který investice přináší,  
           A   -  přírůstek ročních odpisů v důsledku investice, 
           O   -  změna oběžného majetku v důsledku investování během doby životnosti, 
           PM  -   příjem z prodeje dlouhodobého majetku koncem životnosti, 
           D   - daňový efekt z prodeje dlouhodobého majetku koncem životnosti. 
 

     Dvě položky – příjem z prodeje a daňový efekt nebyly zadavatelem vyčísleny a proto 

nejsou dále uvažovány. 
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4.1.1 Stanovení výhledového zisku bez vlivu investice  

      Vzhledem k tomu, že po konzultaci s AMEO  bude hodnocen projekt odsíření z pohledu 

výše jeho vlivu na stávající ekonomiku AMEO (výroba je zaměřena na výrobu páry a 

následně na výrobu elektřiny, tepla atd.), musel být nejprve stanoven zisk bez vlivu provozu 

technologie odsíření.  

Výchozí stav byl definován takto: 

 základem byl skutečný zisk po zdanění v roce 2012; 

 zisk pro další roky nebyl v zásadě změněn (změna byla provedena pouze u osobních 

nákladů, které byly navyšovány každý rok o 1%). 

     Hlavním argumentem pro takto stanovenou metodiku určení budoucího zisku bez vlivu 

odsíření byla skutečnost, že dle analýzy nákladů rozhodující pro výrobu páry je cena 

vstupního paliva - černého uhlí (uhlí je rozhodující, teplárna AMEO však spaluje také topné 

hutní plyny – koksárenský a vysokopecní, jejichž podíl uvažuji jako konstantní). Cena 

černého uhlí od krize v roce 2008 výrazně klesla a předpokládat, jaký bude její další vývoj v 

nejbližších deseti letech, je prakticky nemožné. Stejně tak nejsou uvažovány žádné daňové 

změny. Takto stanovený výhledový zisk po zdanění bez vlivu odsíření na dobu 10 let je 

zpracován z podkladů AMEO viz Tab. 4.1. 

Tabulka 4.1 – Výhledový zisk bez vlivu investice 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

  [mil.Kč] [mil.Kč] [mil.Kč] [mil.Kč] [mil.Kč] [mil.Kč] [mil.Kč] [mil.Kč] [mil.Kč] [mil.Kč] 

Výkony 2 669 2 669 2 669 2 669 2 669 2 669 2 669 2 669 2 669 2 669 
Spotřeba paliv, 
energie 2 072 2 072 2 072 2 072 2 072 2 072 2 072 2 072 2 072 2 072 

Osobní náklady 221 224 226 228 230 233 235 237 240 242 

Ostatní 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 

  

177 174 172 170 168 165 163 161 158 156 Zisk před zdaněním 

  

Zisk po zdanění 143 141 139 138 136 134 132 130 128 126 
(daň 19%) 

 

     V následujícím bodě je provedena korekce s ohledem na zvýšené provozní náklady vlivem 

nové technologie čištění spalin tj. vlivem investiční akce „Odsíření teplárny ArcelorMittal 

Energy Ostrava“. 
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4.1.1.1 Korekce osobních nákladů v návaznosti na investici 

     Osobní náklady byly navýšeny na základě potřeby navýšení počtu provozních pracovníků 

pro obsluhu odsíření, a to ve výši dvou pracovníků na každou směnu, celkem tedy 8 

pracovníků při průměrné mzdě deklarované investorem, podrobněji viz Tab. 4.2 

Tabulka 4.2 - Mzdové náklady vyvolané odsířením 

Mzdové náklady  [Kč]  
Průměrná měsíční hrubá mzda   33 000 

Měsíční zdravotní, sociální pojištění z průměrných mezd (34%) 11 220 

Měsíční zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při 
pracovním úrazu (4,2 promile z hrubé mzdy) 139 

Celkové měsíční mzdové náklady na pracovníka 44 359 

Celkové roční mzdové náklady 8 zaměstnanců činí  4 258 464 

 

     Odsíření – technologie pro dočištění spalin na minimální hodnotu SOₓ zatěžuje provozní 

náklady významnou hodnotou i v oblasti obsluhy zařízení, přičemž kvalita produktu 

(elektrická energie, pára atd.) nijak není zlepšena.  

4.1.1.2 Korekce provozních nákladů - náklady na EE vyvolané investicí 

     Vyčištění spalin od SOₓ probíhá v absorberu (dále též reaktoru), jak je schematicky 

naznačeno na Obr. č. 3.2. Reaktor je vertikální nádoba protáhlého tvaru a kruhovitého průřezu 

se zúženými vstupem a výstupem. Veškeré tlakové ztráty vznikající v tomto reaktoru, ale i 

v dalších dopravních cestách od kotlů k reaktoru, přes tkaninové filtry až do komínu, musí být 

vyrovnány tahovým působením dvou výkonných ventilátorů umístěných před komínem.    

     Náklady na pohon elektrických motorů ventilátorů mnohonásobně překračují osobní 

náklady, viz Tab. 4.3.   

Tabulka 4.3 - Náklady na elektrickou energii vyvolané investicí  

Náklady na elektrickou energii  
    

Spotřeba EE za hodinu          [MWh] 2 

Cena  [Kč/MWh] 1 375 

Celkové roční náklady pro počet 
provozních hodin 8 400 hod/rok 

         [Kč]  23 100 000 
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       Výpočet nákladů vycházel z maximálního zatížení ventilátorů po dobu 96 % ročního 

časového fondu. S ohledem na dosahovaný zisk před zdaněním viz Tab. 4.1 se jedná o velmi 

významnou položku. Kalkulovaná cena vychází z vnitropodnikové ceny, která je podstatně 

nižší, než cena elektrické energie nakupovaná od jiných výrobců. Spotřeba elektrické energie 

zahrnuje nejen nutný elektrický příkon pro výše uvedené ventilátory, ale i ostatní zařízení 

s elektrickým pohonem (ventilace vzduchu, ovládání armatur atd.).  

4.1.1.3 Korekce provozních nákladů - náklady na aditivum vyvolané investicí 

     Aditivum neboli absorbent je látka, která po přidání do reaktoru, viz Obr. č. 3.2, reaguje 

s oxidy síry za vzniku pevné substance – siřičitanů a síranů, které jsou s maximální účinností 

zachyceny v tkaninových filtrech. Účinnost této chemické reakce významně rozhoduje o výši 

provozních nákladů. Snaha o vysokou účinnost vedla dodavatele technologie k používání 

vápna. Dříve se používal vápenec, jeho účinnost však byla nízká. Bylo obtížné stanovit cenu 

vápna, neboť výběrové řízení na dodavatele není ze strany  AMEO ukončeno, tudíž tyto 

informace nebylo možno využít. Na internetových adresách byly k dispozici ceny pro 

maloodběratele, ceny se značně liší podle velikosti balení (v pytlích o různé hmotnosti).  

     Nakonec v této práci byla zvolena cena vápna z vápenky Vítošov, dodavatel LS 

Stavebniny Litovel, která byla na úrovni 3 540 Kč/t vápna. Vápno, které bude dodáváno do 

odsíření pro společnost AMEO, bude zcela jistě přímo od výrobce, přeprava bude probíhat 

velkoobjemovou dopravou – vagónech. Tato reálná cena však bude známa až koncem tohoto 

roku, navíc lze očekávat, že po vybudování odsiřovacích technologií u dalších tepláren či 

elektráren dojde k významnému zvýšení poptávky po vápnu. Cenu vápna není nyní možné 

přesněji stanovit, neboť musí být splněna řada jakostních parametrů významně určující 

účinnost odsiřovacího procesu, o kterých se bude teprve jednat. Celkové náklady byly 

stanoveny stejnou metodikou jako náklady na elektrickou energii, viz Tab. 4.4.  

Tabulka 4.4 - Náklady na aditivum vyvolané investicí 

Náklady na aditivum (absorbent) - vápno    

Spotřeba  [t/hod] 2,1 

Cena  [Kč/t] 3 540 

Celkové roční náklady pro počet 
provozních hodin 8 400 hod/rok [Kč] 62 445 600 
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     Náklady na aditivum – vápno jsou rozhodující nákladovou položkou nové technologie 

čištění spalin  - odsíření. Náklady v zaokrouhlené výši 62 mil. Kč ročně pravděpodobně 

v současnosti prezentují maximální horní hranici nákladů při nejvyšší hodnotě SOₓ ve 

spalinách (nebo nejvyšším dovoleném obsahu síry v pevném palivu – černém uhlí, 

stanoveném v tomto projektu). V tomto případě bude nutno hledat černá uhlí s nižším 

obsahem síry, tím se může významně tato položka snížit. 

4.1.1.4 Korekce provozních nákladů - náklady na vodu vyvolané investicí 

     Dalším významným přírůstkem nákladů vlivem instalace nové dočišťovací technologie je 

nárůst spotřeby provozní vody. Vápno, jak vyplývá z rovnic 3.1, 3.2, vstupuje do odsiřovací 

reakce ve formě hydroxidu vápenatého, jeho výroba bude probíhat přímo v technologii 

odsíření podle rovnice: 

 + →                                                                                                               4.3  

     Výhodnost tohoto řešení je zřejmá, provozovatel odsíření ušetří náklady za výrobu tohoto 

finálního aditiva u dodavatele a následný transport z místa výroby do místa spotřeby, AMEO 

totiž platí za dopravu pouze vápna bez vody. Protože AMEO má své vodní hospodářství 

založené na dodávce vody z vodní přehrady Žermanice, může si připravit méně jakostní vodu 

odpovídající však potřebám technologie. U dodavatelů se obvykle používá pitná voda, jejíž 

cena je vyšší než provozní technologická voda běžně používaná pro většinu technologii 

v hutních provozech. Dalším spotřebičem vody je reaktor odsíření viz Obr. č. 3.2, do kterého 

v jeho vstupní části je voda vstřikována z technologického důvodu (chlazení spalin a zajištění 

potřebné teploty, která je optimální pro vlastní odsiřovací reakci). Spotřeby vody a celkové 

náklady na tuto položku jsou zřejmé z následné Tab. 4.5. 

Tabulka 4.5 - Náklady na provozní vodu vyvolané investicí  

Náklady na provozní vodu 
    

Spotřeba vody [t/hod]                                                        23,5 

Cena vody [Kč/t]                                                 10 

Celkové roční náklady pro počet 
provozních hodin 8 400 hod/rok 

[Kč]                                      1 974 000 

 

     Opět se jedná o maximální hodnotu nákladů, kalkulace vychází z maximálních výrob kotlů 

napojených na odsíření. Technologicky je spotřeba vody závislá na obsahu síry v černém uhlí, 

tomu odpovídá objem SOₓ po spálení paliva, tento objem vyžaduje odpovídající spotřebu 
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vápna, na kterou je pevně vázán objem spotřebované vody. Spotřeba vody tedy bude primárně 

vázána na sirnatosti paliva.   

4.1.1.5 Náklady na řešení energetického produktu vyvolané investicí 

     Energetickým produktem je nazvána pevná část chemické odsiřovací reakce viz rovnice 

(3.1), (3.2), kterou tvoří siřičitan a síran vápenatý (v daleko menších procentuálních podílech 

se v tomto produktu objevují i chloridy), dále je zde obsažen také tzv. popílek (vzniká 

z popele po spálení  černého uhlí). Jedná se o produkt, se kterým v podmínkách našeho kraje 

nejsou zatím zkušenosti. Společnost AMEO vyvíjí značnou snahu o efektivní, ekologické 

uplatnění např. při rekultivačních procesech, ale vývoj zatím nebyl uzavřen. Kalkulace 

nákladů na uložení tohoto energetického produktu vycházela z jeho netoxických vlastností a 

je založena na jeho ukládání na skládku při relativně vysokých nákladech 500 Kč/t, Tab. 4.6. 

Tabulka 4.6 - Náklady na uložení energetického produktu vyvolané investicí 

Náklady na uložení energetického produktu   
    

Produkce energetického produktu [t/rok]  14 000 

Cena za uložení  [Kč/t]  500 

Celkové roční náklady  [Kč]  7 000 000 
 

     Hodnota poslední kalkulované nákladové položky vlivem technologie odsíření svědčí o 

tom, že realizace všech ekologických opatření (zde je zatím řešena problematika odsíření, 

nutno ještě snížit obsah NOₓ) bude významně navyšovat výrobní cenu např. elektrické energie 

v České republice.   

     Zda to bude konkurenční nevýhoda pro české výrobce, to bude záležet na uplatňování 

stejných ekologických limitů a jejich termínů platnosti v okolních státech. 

4.1.1.6 Shrnutí přírůstku nákladů z instalace odsíření 

     Navýšení provozních nákladů ve všech podstatných položkách, tak jak bylo analyzováno 

z podkladů předaných od zadavatele, je souhrnně zpracováno viz Tab. 4.7. 
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Tabulka 4.7 - Souhrn provozních nákladů navýšených vlivem instalace odsíření  

Roční provozní náklady odsíření   

Položka nákladu                                                      [Kč]  

Mzdové náklady 4 258 464 

Náklady na elektrickou energii 23 100 000 

Náklady na aditivum (absorbent) - vápno  62 445 600 

Náklady na provozní vodu 1 974 000 

Náklady na uložení energetického produktu 7 000 000 

CELKEM                                         98 778 064 

Roční provozní náklady (dále v práci 

používána zaokrouhlená hodnota v mil. Kč) 
99 mil. Kč 

   Porovná – li se výše zaokrouhleného přírůstku nákladů ve výši 99 mil. Kč za plného 

provozu odsíření k výši nezdaněného zisku, jedná se o velmi vysokou hodnotu zejména když:  

 ekologizace není dokončena, dle legislativy je nutno řešit ještě snížení emisí NOₓ ve 

spalinách; 

 konkurence k tomuto termínu není nucena realizovat obdobná opatření (nemusí 

vynakládat investiční prostředky, čímž získává konkurenční výhodu); 

 rozhodujícími položkami v přírůstku nákladů jsou elektrická energie a vápno, cena 

elektrické energie vlivem nutných ekologických opatření postupně platných pro 

všechny velké elektrárny a teplárny nemůže klesat právě naopak, bude stoupat, vápno 

se vyrábí z vápence těženého v české republice, vlivem dalších instalací odsíření dojde 

ke zvýšení poptávky, ani zde není důvod k poklesu ceny, a tak cena vápna bude 

zřejmě stoupat. 

     Tato dílčí analýza dokumentuje, jak vysoké náklady bude muset AMEO akceptovat při 

výrobě elektrické energie z uhlí, aby byly zajištěny veškeré legislativní požadavky v oblasti 

emisí SOₓ ve spalinách při výrobě elektrické energie a tepla. 

4.1.2 Stanovení přírůstku ročních odpisů  

     Aplikace metody čisté současné hodnoty vyžaduje provedení kalkulace ročních odpisů pro 

daňové účely. Tato kalkulace byla provedena v souladu se zákonem č.568/1992 Sb.  

Nejprve provedeno: 

 určení vstupní ceny hmotného majetku, jedná se o pořizovací cenu technologie 

odsíření; 
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 zatřídění hmotného majetku do odpisových skupin dle přílohy č.1 zák. č.568/1992 Sb.; 

 definování metody odpisování – rovnoměrné či zrychlené odpisování hmotného 

majetku. 

4.1.2.1 Pořizovací cena technologie odsiřování 

     Z podkladů společnosti AMEO do pořizovací ceny investice jsou zařazeny pouze ty 

položky, které s investicí přímo souvisely (byla vyřazena položka náhradních dílů).  

     Metodicky pro potřeby zatřídění byla pořizovací cena rozdělena tak, aby bylo možno 

provést klasifikaci, viz Tab. 4.8. 

Tabulka 4.8 - Rozdělení hmotného majetku - odsíření pro zatřídění 

Náklady na projekt odsíření Náklady 
  [ mil. Kč ] 
      

Stavební část (základy, ocelové konstrukce)                            169  

Elektročást (napájení EE, rozvod EE, el. pohony)                             37  

Technologie (reaktory, potrubí)                           230  

Měření a regulace                             22  
      
  Celkem                         458  

     Pořizovací cena technologie odsíření byla stanovena na hodnotu 458 mil. Kč.  

4.1.2.2 Zatřídění hmotného majetku pro investici 

     Zatřídění hmotného majetku do příslušných jednotlivých odpisových skupin je náročnou 

činností vyžadující: 

 podrobné ocenění jednotlivých položek projektu a to velmi detailně;  

 určitou zkušenost a dále znalost přílohy č.1 zákona č.568/1992 Sb. 

     Při zatřiďování byla věnována maximální pozornost zejména velkým investičně 

nákladným dílčím celkům (stavební část, technologie atd.), jak vyplývalo z předaných 

podkladů. V případě potrubí tato položka nebyla samostatně zatříděna, ale byla dána jako 

součást technologie – filtračního zařízení spalin, pro tuto položku je specifikována standardní 

klasifikace položek (dále též SKP), SKP 29.23.14. V případě měřících přístrojů bylo 

postupováno tak, že nebyla respektována možnost jejich zatřídění do skupiny II (SKP 33.2), 

stejně tak v případě např. čerpadel atd. (SKP29.12.2). Zde zákon dovoluje odpisování ve vyšší 

skupině s delší dobou odpisování.  
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     Podrobnější zatřiďování by si vyžádalo detailnější informace o dílčích cenách, což by 

postup na diplomové práci výrazně zpomalovalo (pokud by vůbec bylo možno od zadavatele 

tyto informace získat). V Tab. 4.9 je uveden detailní postup zatřídění včetně standardní 

klasifikace produktu (dále též SKP) pro jednotlivý hmotný majetek nebo jejich skupinu.  

     Jako základ pro zatřídění bylo zvoleno seřazení jednotlivých dílčích částí projektu do 

skupin, ze kterých vyplývalo stejné technologické užití: 

 stavební část;  

 technologie; 

 elektrosystémy, včetně napájení elektrickým proudem, elektromotory; 

 systémy měření, regulace a řízení technologie. 

Tabulka 4.9 - Zatřídění hmotného majetku do odpisových skupin 

Položka 
Standardní klasifikace 
produkce SKP Označení majetku 

(3-5), (3-6) 28.13.23, 28.21, Stavební část (základy, ocelové konstrukce)     
(3-35),(3-36) 31.10, 31.2,  Elektročást (napájení EE, rozvod EE, elektrické pohony) 

(3-29) 29.23.14, Technologie (filtrace spalin od pevných částic, reaktory)      

(3.36) 31.2, Měření a regulace                                           
 

     Výhodou takto provedeného zatřídění je skutečnost, že celý hmotný majetek bude 

odpisován dle pravidel pro třetí odpisovou skupinu v délce deseti let. Dle zadavatele je 

technická životnost odhadována také na deset let.  

    Relativně nízká doba technické životnosti zařízení vychází z neustále se zrychlujícího 

vývoje nových technologií v oblasti čištění spalin. Pro tuto investici byla zvolena metoda 

rovnoměrného odpisování, kde odpisování se řídilo postupem pro odpisovou skupinu č. 3, viz 

Tab. 4.10. 

Tabulka 4.10 - Roční odpisová sazba pro hmotný majetek při rovnoměrném odpisování 

Odpisová skupina      V prvním roce odpisování           V dalších letech odpisování 

1 20 40 

2 11 22,25 
3 5,5 10,5 
4 2,15 5,15 
5 1,4 3,4 
6 1,02 2,02 
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     Při rovnoměrném odpisování lze použít v prvním roce odpisování roční odpisovou sazbu 

zvýšenou o 10 % viz Tab. 4.11. 

Tabulka 4.11 - Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 10% 

Odpisová skupina      V prvním roce odpisování        V dalších letech odpisování 
      
3 15,4 9,4 

 

     Dle odpisového postupu z Tab. 4.11 byla vypočtena příslušná hodnota odpisu pro každý 

rok z dané pořizovací hodnoty a výsledky byly zapracovány do níže uvedené Tab. 4.12. 

 

Tabulka 4.12 - Kalkulace odpisů investice odsíření 

  

Hodnota 
odpisu v 
1. roce  

Hodnota 
odpisu v 
2. roce 

Hodnota 
odpisu v 
3. roce 

Hodnota 
odpisu v 
4. roce 

Hodnota 
odpisu v 
5. roce 

Hodnota 
odpisu v 
6. roce 

Hodnota 
odpisu v 
7. roce 

Hodnota 
odpisu v 
8. roce 

Hodnota 
odpisu v 
9. roce 

Hodnota 
odpisu v 
10. roce 

  [mil.Kč] [mil.Kč] [mil.Kč] [mil.Kč] [mil.Kč] [mil.Kč] [mil.Kč] [mil.Kč] [mil.Kč] [mil.Kč] 

Poř. cena 
[mil. Kč] 71 43 43 43 43 43 43 43 43 43 
   458                     

Odpisová 
sazba 
roční [%]  15,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 

 

4.1.2.3 Výhledový zisk po zdanění při plném provozu odsíření   

     Hodnoty přírůstku provozních nákladů na výrobu elektrické energie a tepla včetně 

přírůstku odpisů jsou zapracovány do tabulky poskytující přehled o výhledovém zisku po 

zdanění při plném provozu odsíření. Výsledky jsou uvedeny v Tab. 4.13.   
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Tabulka 4.13 - Výhledový zisk po zdanění včetně investice 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

  [mil.Kč] [mil.Kč] [mil.Kč] [mil.Kč] [mil.Kč] [mil.Kč] [mil.Kč] [mil.Kč] [mil.Kč] [mil.Kč] 

Zisk před zdaněním bez 
odsíření (Tab.4.1) 177 174 172 170 168 165 163 161 158 156 

Provozní náklady 
odsíření (Tab.4.7) 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 

Odpisy odsíření 
(Tab.4.12) 71 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

Zisk před zdaněním při 
provozu odsíření 7 32 30 28 26 23 21 19 16 14 

Zisk po zdanění (daň 
19%) 6 26 24 23 21 19 17 15 13 11 

 
Poznámka: do provozních nákladů na odsíření od roku 2013 byly zahrnuty náklady na údržbu ve výši 5,0 mil Kč 
pro každý rok. 
  

     Výše uvedená kalkulace zisku před zdaněním při plném provozu odsíření definuje, k jak 

vysokému poklesu tohoto zisku dojde, když investice bude uvedena do provozu. Z Tab. 4.13 

vyplývá, že se jedná o významný zásah do ekonomiky provozu celé společnosti.  

4.1.2.4 Změna oběžného majetku  

     Pro oběžný majetek je charakteristické, že neustále mění svou podobu, že obíhá. Koloběh 

oběžného majetku spočívá v tom, že za peníze se nakoupí materiál, ten se vydá do výroby, 

kde vzniká nejprve nedokončená výroba, potom hotové výrobky. Výrobky budou prodány, 

vzniknou nám pohledávky a po jejich uhrazení jsou získány opět peníze. Oběžný majetek se 

vymezuje jako majetek, který má krátkou dobu použití (zpravidla do jednoho roku). Při 

analýze různých forem oběžného majetku (zásoby, nedokončená výroba, polotovary atd.) a na 

základě podkladů od zadavatele byla specifikována jedna forma oběžného majetku, a to 

zásoby. 

     Do zásob je zařazena jedna forma oběžného majetku a to provozní zásoba vápna po dobu 

10 dnů, což činí celkem cca 2 mil. Kč, která musí být nakoupena jednorázově při zahájení 

provozu. Tato forma oběžného majetku je zařazena do kalkulace peněžního příjmu pouze 

v prvním roce. 

     Vyjádření oběžného majetku – navýšení vlivem vytvoření nutné rezervy pro zásobu vápna 

je první a poslední formou analyzovaného majetku.  
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     Ostatní náklady jsou energie, které si technologie odsíření „nabírá“ v podstatě dle metody 

JUST in TIME, neboť: 

 provozní voda je vyráběna ze surové žermanické vody, jejíž potřebnou zásobu tvoří 

výška hladiny v Žermanické přehradě; 

 elektrická energie je neskladovatelná obecně, technologie odsíření si tedy bude 

odebírat tuto energii v té výši, v jaké bude potřebovat přímo v čase; 

 energetický produkt, který se za procesem odsíření zcela určitě bude vytvářet v 

příslušných zásobnících (kde je produkt uskladněn před expedicí) nebyl do oběžných 

prostředků zařazen, protože je vyráběn z vápna (vápno resp. vytvoření jeho zásoby je 

do oběžných prostředků zařazeno) a plynných emisí oxidů síry. Ukončením kalkulace 

oběžných prostředků lze v dalším kroku vyjádřit nediskontovanou hodnotu Cash 

Flow. 

4.2 Současná hodnota Cash Flow - nediskontovaná 

     Nediskontovaná současná hodnota Cash Flow vyjádřena pro období 10 let předpokládané 

doby životnosti technologie odsíření byla vypočtena pro jednotlivá léta dle rovnice (4.4), 

výsledky jsou zapracovány do Tab. 4.14. 

Tabulka 4.14 - Současná hodnota Cash Flow nediskontovaná 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

  [mil.Kč] [mil.Kč] [mil.Kč] [mil.Kč] [mil.Kč] [mil.Kč] [mil.Kč] [mil.Kč] [mil.Kč] [mil.Kč] 

Zisk po zdanění při 
provozu odsíření 
(Tab. 4.13) 

         6 26 24 23 21 19 17 15 13 11 

Přírůstek ročních 
odpisů v důsledku 
investice  
(Tab. 4.12) 

71 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

    
 

  
 

  
 

  
 

    
Pokles oběžného 
majetku (aditivum) -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                      
Současná hodnota 
Cash Flow 
nediskontovaná  

75 69 67 66 64 62 60 58 56 54 

 

     Předposledním krokem k vyjádření čisté současné hodnoty investice odsíření je 

diskontování peněžních příjmů. 
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4.3 Současná hodnota Cash Flow při provozu investice – diskontovaná 

     Diskontování současné hodnoty Cash Flow bylo provedeno dle rovnice 2.9 pro jednotlivé 

roky životnosti odsíření. Pro vlastní výpočet je nutné stanovit požadovanou výnosnost. Určení 

požadované výnosnosti je vždy vnitřní záležitostí každé společnosti. Společnost ArcelorMittal 

Energy Ostrava s.r.o. je členem nadnárodní společnosti, jejíž pravidla nebylo možno aplikovat 

(nebyla sdělena). Hodnota výnosnosti ve výši 10% byla zvolena jako jedna z nejčastěji 

používaných hodnot v praktických případech. [16] 

      Po diskuzi se zadavatelem této práce jsem došla k názoru, že požadovaná výnosnost ve 

vnitřních pravidlech nadnárodních společností zejména v  stále trvající krizi hutního průmyslu 

bude mnohem vyšší. Použití jiného pohledu – a to úrokové míry bank bylo zamítnuto 

vzhledem k jejich nízkým současným sazbám. Výsledky byly zpracovány do tabulky 4.15, 

výpočet současné hodnoty Cash Flow diskontované proběhl pro jednotlivá léta podle rovnice 

(2.4), (diskontovaná SHCF je výsledkem součinu nediskontované SHCF a odúročitele). 

Tabulka 4.15 - Současná hodnota Cash Flow při provozu odsíření - diskontovaná 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

  [mil.Kč] [mil.Kč] [mil.Kč] [mil.Kč] [mil.Kč] [mil.Kč] [mil.Kč] [mil.Kč] [mil.Kč] [mil.Kč] 

Současná hodnota 
Cash Flow 
nediskontovaná 
(Tab. 4.14) 

75 69 67 66 64 62 60 58 56 54 

    
 

  
 

  
 

  
 

    

Odúročitel 0,909 0,826 0,751 0,683 0,621 0,513 0,457 0,424 0,386 0,351 

Současná hodnota 
Cash Flow 
diskontovaná 

68 57 50 45 40 32 27 25 22 19 

Současná hodnota 
Cash Flow 
diskontovaná 
CELKEM               385 mil. Kč 

  

Odúročitel je vypočten podle rovnice (4.4):     

 ú č =  ⁿ                                                                                                     (4.4)                                                                                        

kde: i je výnosnost ve výši 10%  dělená 100, 
            n - jednotlivá léta životnosti. 
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     Na diskontované současné hodnotě lze pozorovat, jak značný význam má ohodnocení 

budoucích peněžních toků na současnou hodnotu peněz.    

4.4 Čistá současná hodnota projektu odsíření 

     Pro výpočet čisté současné hodnoty projektu odsíření byla použita rovnice (analýza této 

rovnice je provedena v teoretické části),  

Č = −  =   −                                                                                  4.5       

přičemž byla upravena do nového tvaru tak, aby již vypočtená diskontace nebyla znovu 

prováděna: 

Č = −  =   SHCF −                                                                                       4.6  

 

kde: t  jsou jednotlivé roky projektu, 
          SHCF  - SHCF diskontovaná. 
 

     Do rovnice (4.6) byly dosazeny hodnoty SHCF diskontované pro jednotlivá léta z Tab. 

4.15, vypočtena jejich suma, která dosáhla hodnoty 383 mil. Kč, po odečtení pořizovací ceny 

investice 458 mil. Kč  - viz Tab.4.8, čistá současná hodnota projektu odsíření dosáhla záporné 

hodnoty, viz rovnice (4.7). 

Č = −  = 385 − 458 = −  . č.                                                              4.7  

 

     Analýza efektivnosti projektu odsíření pro společnost ArcelorMittal Energy Ostrava, 

s.r.o. dle metody čisté současné hodnoty prokázala, že tento projekt nezaručuje 

požadovanou míru výnosu. 

     Odsíření teplárny je ale projektem ekologickým s výrazným pozitivním dopadem na 

životní prostředí zejména přilehlé městské zástavby. Z environmentálního hlediska je 

realizace tohoto projektu opodstatněná. Nerealizování tohoto projektu by ale vedlo společnost 

k porušení zákona o ochraně ovzduší a mohlo by v konečné fázi znamenat i zastavení výroby 

z titulu rozhodnutí státních orgánů. 
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5 DISKUZE 

     Při vypracování této diplomové práce jsem musela přijmout některá zjednodušení, která 

samozřejmě mohou ovlivnit vlastní výsledek práce.  

K nejvýznamnějšímu zjednodušení patří: 

 stanovení peněžních příjmů společnosti bez vlivu odsíření. Zjednodušení spočívá 

v tom, že základem pro vyčíslení těchto peněžních příjmů byly ekonomické výsledky 

roku 2012, které byly dílčím způsobem upraveny pouze s ohledem na možný nárůst 

mezd každoročně o jedno procento; 

 stanovení výnosového procenta ve výši 10% v každém roce, tato veličina významně 

ovlivňuje výslednou velikost čisté současné hodnoty. Nutno poznamenat, že někteří 

finanční teoretikové jsou toho názoru, že vzdálenější očekávané peněžní toky jsou 

riskantnější, než toky v počátečních fázích investování, a proto doporučují pro 

vzdálenější toky použít vyšší požadovanou výnosnost [3];  

 náklady na provoz odsíření byly vypočteny pro maximální zatížení, to znamená plný 

tepelný výkon kotlů, nejvyšší povolený obsah síry v palivu, jedná se tak o maximální 

hodnotu nákladů. 

     Považuji za důležité se zabývat možným vlivem ekologických investic na ekonomické 

budoucí cíle společností, které jsou evropskou legislativou nuceni do této oblasti investovat. 

Na základě analýzy tohoto projektu je vidět, že ekologické investice velmi budou zatěžovat 

energetický průmysl. Protože se jedná o technologickou povinnost pro všechny velké 

energetické zdroje (v podstatě všichni významní výrobci musí snížit emise na stejnou hladinu 

koncentrací SOₓ, NOₓ, emise prachu), budou se výrobci elektrické energie a tepla snažit 

kompenzovat tyto investiční náklady do cen za energetická média. 
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ZÁVĚR 

     Diplomová práce na téma Ekonomické vyhodnocení investiční akce „Odsíření teplárny 

ArcelorMittal Energy Ostrava, s.r.o.“je zpracována na základě jednotlivých bodů zadání této 

práce. Nejprve v druhé kapitole byl řešen první bod zadání – „Definování současných metod 

plánování a vyhodnocování investičních projektů“. Ve stejné kapitole bylo následně 

provedeno porovnání základních metod hodnocení investic, které bylo vymezeno ve druhém 

bodě zadání. Hlavním cílem diplomové práce bylo provedení ekonomického vyhodnocení 

investiční akce „Odsíření teplárny ArcelorMittal Energy Ostrava, s.r.o.“ metodou čisté 

současné hodnoty. Tento cíl byl postupně řešen ve čtvrté kapitole. Výsledkem ekonomického 

vyhodnocení této investiční akce bylo zjištění, že ekologický investiční projekt má zápornou 

hodnotu. 

     Potřeba investic a výběr konkrétních investičních projektů či jejich variant je výsledkem 

analýzy mnoha faktorů, které rozsah a strukturu podnikových investic ovlivňují. 

V energetickém průmyslu mezi ně zejména patří environmentální požadavky státní, či 

evropské legislativy, které nejen že ovlivňují celkovou efektivnost vlastního projektu, ale 

významně zasahují do ekonomiky celé firmy.  

     Příspěvek investičního projektu k maximalizaci tržní hodnoty firmy vyjadřují nejsouhrněji 

finanční kritéria hodnocení efektivnosti investic. V moderní teorii podnikových financí jsou 

za ně považovány dynamické metody, ke kterým metoda čisté současné hodnoty patří.   

     Tato metoda čisté současné hodnoty je vhodná i pro projekty s ekologickým obsahem. 

Umožňuje diskontovat peněžní příjmy projektem ovlivněné v budoucích letech životnosti. 

Pokud nejsou časové dimenze v propočtech efektivnosti uvažovány, dochází většinou 

k zásadnímu zkreslování pohledu na efektivnost jednotlivých projektů a tím i k nesprávnému 

rozhodování. 

     Význam diskontování jsem prokázala i u projektu odsíření v rámci této diplomové práce, 

neboť pro běžnou hodnotu výnosového procenta 10% tento projekt nezaručuje požadovanou 

míru výnosu. 

     Kritérium čisté současné hodnoty u environmentálních projektů nabývá charakteru 

doplňujícího hlediska pro jejich výběr, obdobně je tomu také u projektů výzkumu a vývoje 

nových výrobků a technologií. Posuzují-li se tyto projekty izolovaně, mohou mít často 
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zápornou čistou současnou hodnotu. Význam těchto projektů však spočívá především v tom, 

že připravují cestu pro budoucí ziskové projekty s významnými konkurenčními výhodami.       

     Diplomová práce prokázala, že ekologické investice v energetice při výrobě elektrické 

energie z uhlí jsou projekty finančně náročné a budou velmi zatěžovat společnost 

ArcelorMittal Energy Ostrava, s.r.o. i v oblasti výrobních nákladů. Lze tedy očekávat 

v budoucnu tlak všech výrobců energií z uhlí na zvyšování cen vyráběných energií. 
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