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Abstrakt: 

Předmětem bakalářské práce, „Financování rozvoje přenosové soustavy ve společnosti 

ČEPS a.s“ popisuje možností dlouhodobého externího financování podniku 

prostřednictvím cenných papírů, a také možnost financování bankovním úvěrem.  

Teoretická část práce popisuje možnosti dlouhodobého financování podniku rozdělené 

na dvě části interní a externí financování. Externí část dále obsahuje popis cizí kapitál, 

dluhopisy, akcie, rating společnosti, úvěry a půjčky. Další část popisuje investiční 

plánování. Praktická část obsahuje představení společnosti ČEPS a.s., popisuje strategii, 

kterou využívá společnost pro své financování, vlastní doporučení. V Poslední části je 

investiční plán do roku 2022. 

Abstract: 

The subject of this thesis, "Financing for development of the transmission system in 

CEPS as" describes the possibility of long-term external financing business through 

securities, and also the possibility of financing a bank loan. The theoretical part 

describes the long-term financing of the company divided into two parts internal and 

external funding. The external part contains a description of foreign capital, bonds, 

stocks, rating companies, loans and borrowings. The next section describes investment 

planning. The practical part contains performances of CEPS and describes the strategy 

that the company uses for its funding, its own recommendations. In the last part of the 

investment plan by 2022. 
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1 Úvod 

 

     Cílem této práce je popsat různé druhy financování rozvoje přenosové soustavy ve 

vybrané společnosti. Investiční rozhodování patří k hlavním rozhodnutím v oblasti 

finančního řízení a plánování podniku, protože dlouhodobě váže nemalý objem 

finančních a ovlivňuje tak kapitálovou strukturu a tím pádem i rizikovost podniku. 

V případě, že podnik nemá dostatek vlastních finančních prostředků na financování 

zvolené investice, obrací se na trh s cílem získat externí zdroje financování. Mezi 

nejčastěji využívané formy financování dlouhodobého majetku cizím kapitálem patří 

úvěry a leasing. 

Interní, neboli vnitřní zdroje může subjekt vytvářet ze své vlastní činnosti. Jde 

především o výsledek hospodaření v běžném období, odpisy majetku, nebo zdroje 

vzniklé z tvorby rezervních fondů. Co se týče externích, respektive vnějších zdrojů, 

financování majetku, záleží zejména na právní formě podnikatelského subjektu. 

Externí zdroje dále rozlišujeme na vlastní kapitál  získaný z emise akcií a kapitál 

cizí získaný z cizích zdrojů. Financování z cizích zdrojů má své výhody i nevýhody. 

Důvodem, proč cizí zdroje použít je, například nedostatek vlastního kapitálu. V 

takovém případě by ale subjekt měl vzít v úvahu, že přílišné množství těchto zdrojů 

zvyšuje zadluženost a snižuje jeho finanční stabilitu. V neposlední řadě vyšší míra 

zadlužení, zdražuje každý další dluh, neboť pro příliš zadlužený subjekt je těžší získat 

další zdroje. Z toho důvodu je potřeba udržet optimální zadluženost. Mezi cizí zdroje 

patří úvěry, přijaté dotace, vydané obligace. 

Výstupem praktické části bude vyhodnocení různých způsobů financování 

investičních projektů a doporučení pro financování dlouhodobého majetku ve sledované 

firmě.  
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2 Zdroje dlouhodobého financování 

 

Součástí investičního rozhodování podniku je financování pořízení, obnova či rozšíření 

investičního majetku, tj. financování investic. Na rozdíl od krátkodobého financování 

oběžného majetku má financování investic dlouhodobý charakter a proto se označuje 

jakou dlouhodobé financování. Financování investic by teoreticky mělo vycházet ze 

zásady, že dlouhodobý majetek je třeba krýt dlouhodobými zdroji. Cílem financování 

investic je zabezpečit finanční zdroje na efektivní investice s co nejnižšími průměrnými 

náklady a nenarušit podstatně finanční riziko firmy. 

 

Dlouhodobé financování investic by mělo vycházet ze tří základních cílů [1]: 

 Dosáhnout pokud možno co nejnižších průměrných nákladů kapitálu na 

požadované investice. 

 Zajistit ekonomicky zdůvodněnou rozpočtovou výši kapitálu na 

podnikem předpokládané investice, splňující požadovanou míru 

výnosnosti. 

 Nenarušení finanční stability, popřípadě nezvýšit finanční riziko firmy 

v podobě neúměrného zapojení cizího dlouhodobého kapitálu. 

 

2.1  Rozvaha  

Rozvaha je účetním výkazem, který zachycuje stavy jednotlivých položek aktiv a 

pasiv k danému okamžiku. Aktiva představují majetek podniku a pasiva zdroje jeho 

krytí. V rozvaze platí základní pravidlo, že suma aktiv se rovná sumě pasiv, tzv. princip 

bilanční rovnosti. Tabulka rozvahy (příloha č. 1). 
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2.1.1 Aktiva       

Patří k jednomu ze základních pojmů účetnictví. Obecně lze aktiva charakterizovat 

jako majetek podniku, který můžeme seřadit  dle jednotlivých druhů aktiv.  

V rozvaze – rozvaha je souhrn všech aktiv a pasiv. Aktiva jsou uváděna na podle toho 

po  jak dlouhou  dobu zůstávají v podniku. Z tohoto hlediska aktiva dělíme na: 

 dlouhodobá (fixní) aktiva (majetek) 

 krátkodobá (oběžná) aktiva (majetek) 

 ostatní aktiva 

Dlouhodobá (fixní) aktiva zůstávají v podniku po dobu delší jednoho roku a obvykle 

se postupně opotřebovávají.  (Míru opotřebování vyjadřujeme odpisy). Mezi 

dlouhodobý majetek patří především: 

 dlouhodobý hmotný majetek 

 dlouhodobý nehmotný majetek 

 dlouhodobý finanční majetek 

Oběžná aktiva zůstávají v podniku po dobu kratší jednoho roku a často se 

jednorázově spotřebovávají. Mezi oběžná aktiva řadíme hlavně: 

 zásoby 

 pohledávky 

 peněžní prostředky 

Charakteristickým rysem tohoto majetku je jeho „obíhání“, kdy se např. peníze 

na počátku sledovaného cyklu oběhu změní na nakoupený materiál a ten pak vlivem 

působení práce lidí a strojů změní ve výrobek. Výrobek se pak prodá a toto vše 

transformuje v pohledávku. Pohledávka je právo podniku na to, aby bylo podniku 

zaplaceno a po zaplacení této pohledávky má podnik opět peníze. 

Mezi ostatní aktiva se obvykle řadí aktivní účty časového rozlišení, tedy především 

 náklady příštích období 

 příjmy příštích období 

 komplexní náklady příštích období 

http://www.testyzucetnictvi.cz/slovnicek-ucetnich-pojmu.php?pojem=odpis
http://www.testyzucetnictvi.cz/slovnicek-ucetnich-pojmu.php?pojem=hmotny-majetek
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2.1.2 Pasiva 

Jsou zdroje krytí majetku neboli kapitál (nebo dle „starého názvu“ jmění). Na rozdíl 

od aktiv (vysvětleno viz výše), které se člení dle doby, po kterou zůstávají v podniku, 

 pasíva členíme primárně na vlastní a cizí kapitál. 

Vlastní kapitál  je tvořen složkami, které do podniku vložili jeho zakladatelé (majitelé, 

společníci) anebo složkami, které při činnosti podniku vznikly. Mezi vlastní kapitál tak 

zejména patří: 

1. základní kapitál jako počáteční majetkový vklad do podniku 

2. vznikající kapitálové fondy např. jako vklady do podniku jinak než formou 

základního kapitálu 

3. hospodářský výsledek (zisk či ztráta) jak minulých účetních období, tak i 

z běžného účetního období  

4. fondy ze zisku, tj. fondy, které je podnik povinen tvořit z čistého zisku po 

zdanění (například zákonný rezervní fond). 

Výhodou vlastního kapitálu je to, že jde o kapitál, ze kterého podnik nemusí podnik 

platit žádný úrok. Nevýhodou vlastního kapitálu je, například to, že se zvyšováním jeho 

složky – se může ruku v ruce, zvyšovat i počet osob, které mají v podniku vliv, který 

mohou někdy uplatňovat i nevhodným způsobem. Vlastní kapitál, resp. jeho výše, bývá 

také jedním z důležitých kritérií při finanční analýze podniku. Vlastní kapitál bývá 

obvykle nevratný, tj. podnik ho po svém získání nebude muset vracet jeho 

poskytovatelům. 

Cizí kapitál jsou závazky podniku (jeho dluhy).  Dluh chápeme jako povinnost 

podniku zaplatit svému věřiteli. K cizímu kapitálu řadíme zejména: 

1. rezervy 

2. závazky z obchodního styku (vůči dodavatelům) 

3. závazky vůči pracovníkům 

4. závazky vůči orgánům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 

5. závazky vůči finančním orgánům (zejména z titulu daní) 

6. závazky vůči bankám (úvěry) 

http://www.testyzucetnictvi.cz/slovnicek-ucetnich-pojmu.php?pojem=aktiva
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Kromě výše uvedených kategorií vlastního a cizího kapitálu do pasív patří ještě 

tzv. ostatní pasíva, což jsou především pasívní účty časového rozlišení, tedy: 

 výdaje příštích období 

 výnosy příštích období 

 

2.2 Interní zdroje financování 

Základním zdrojem financování podnikových investic jsou zdroje interní, tedy 

především odpisy, rezervy, nerozdělený a zadržený zisk. 

„ Interní finanční zdroje jsou podle Valacha rozhodujícím zdrojem financování investic 

ve většině zemí, přičemž největší podíl na interním financování mají - co do objemu - odpisy. 

V České republice však mají odpisy podíl na financování investic nižší, což je dáno vlivem 

používání historických cen.“ [2] 

 

2.2.1 Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

Odpisy jsou peněžním vyjádřením postupného opotřebení dlouhodobého 

majetku za určité období. Jejich hlavní funkci je zabezpečit proces postupného přenosu 

ceny tohoto majetku do nákladu, tím postupně snižovat jeho výší a zajistit jeho obnovu. 

Z hlediska finančního hospodaření podniku jsou odpisy stabilním interním finančním 

zdrojem. Částku odpisů získává podnik inkasem tržeb, tj. v cenách prodané produkce. 

Podnik sám rozhoduje, zda je využije na krytí provozních potřeb, splátky dluhů nebo 

k financování dlouhodobého rozvoje. 

 Z hlediska zdrojového jsou pro podnik výhodnější než zisk, protože nepodléhají 

zdanění. Velikost odpisu závisí na rozsahu investičního majetku, jeho ocenění, 

odpisových sazbách a použité metodě odpisování. V praxi existují daňové a účetní 

odpisy. Daňové odpisy vymezuje v České republice zákon o daní z přijmu, který 

umožňuje volit buď rovnoměrné, nebo zrychlené odpisování. Zrychlené odpisování 

přispívá k rychlejší obnově a modernizaci majetku podniku a snižuje daňový základ. 

Účetní odpisy by měli zachytit co nejvěrněji skutečné opotřebení majetku. Podniky si 

jej určují samy. 
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2.2.2 Nerozdělený zisk 

Zisk je kladný rozdíl mezi podnikovými výnosy a náklady. Tvoří součást 

vlastního kapitálu podniku. Nerozděleny zisk představuje část výsledku hospodaření po 

zdanění, která není použitá na jiný účel. Výše přírůstku použitelného výsledku 

hospodaření k financování podnikové činnosti za určité období je závislá na vytvořeném 

výsledku hospodaření za toto období. 

Kromě výplaty podílu na zisku se společnost (resp. společníci) může 

rozhodnout, že ze svého nerozděleného zisku bude zvyšovat i položku základního 

kapitálu. V případě akciové společnosti se zvýšeni provede buď vydáním nových akcií. 

Další možnost je reinvestování nerozděleného zisku do podnikání.   

 

2.2.3 Rezervní fondy 

Rezervní fond jako jeden z vlastních zdroj, vzkazovány v pasivech a závislý 

především na dosaženém zisku, vytvářejí kapitálové fondy povinně, minimálně do 

zákonem stanovené výše. 

,,Zákonný rezervní fond má primárně chránit zájmy akcionářů a věřitelů. 

Povinně ho vytvářejí akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným, přičemž 

zákon určuje způsob jeho tvorby, minimální výši a podmínky jeho čerpání. Kromě 

tohoto fondu vytváří společnosti další, dobrovolné rezervní fondy, které jsou obecně 

určeny k financování opatření, jež mají pomoci překonat nepříznivý průběh 

hospodaření. Obvykle mají ve svém statutu vymezen účel použití, čímž je omezeno jejich 

využívání ve finančním řízení.“ [2]  

2.2.4 Ostatní interní zdroje 

Jedná se o dlouhodobé zdroje, které jsou vykazovány samostatně v bilancích 

podniku, odděleně od vlastních i od cizích zdrojů. Někdy bývají mezi interní zdroje 

financování zahrnuty prostředky získané z prodeje majetku podniku.
[3]

 Ve skutečnosti 

však nedochází k vytváření samostatného finančního zdroje, protože tržby z prodeje 

tohoto majetku se promítnou do běžného zisku a následně do nerozděleného zisku nebo 

do rezervního fondu. [2] 
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2.3 Externí zdroje financování 

Tyto zdroje jsou mnohem rozmanitější než zdroje interní, což je dáno neustálým 

rozvojem a inovacemi na finančních trzích. Externí financování umožňuje přesněji 

reagovat na změněnou potřebu podnikového kapitálu a to za předpokladu, že náklady na 

tento externí zdroj jsou nižší než náklady na pořízení interního kapitálu. Tento druh 

financování tedy umožňuje zvyšovat efektivnost podniků, růst rentability vlastního 

kapitálu a tím i tržní ceny akcie. 

 

2.3.1 Cizí kapitál  

 je většinou účelově vázán (dlouhodobé bankovní nebo dodavatelské úvěry, 

finanční leasing, ale někdy i výnos z emise obligací); 

 jeho poskytovatel nemá možnost podílet se na řízení podniku; 

 zpravidla má pevnou cenu (tj. úrok), která musí být uhrazena, i kdyby se měl 

podnik dostat do ztráty; 

 musí vynášet úrok, který je minimálním (normativním) výnosem používaného 

cizího kapitálu. Úrok nepodléhá zdanění, ale je naopak položkou, která snižuje 

základ pro daň z příjmů právnických osob (tvoří úrokový daňový štít); 

 podmínkou existence podniku je vlastní kapitál. [1] 

 

2.3.2 Dluhopisy ( bonds ) 

Z anglického překladu (bond – obligace). Dluhopisy jsou vydávaný orgány 

veřejných institucí, firmami a nadnárodními institucemi na primárních trzích. 

Nejobvyklejší způsob pro vydávání dluhopisů je přes tzv. upisování. [3]  

Dluhopis, jak jej definuje § 2 v zákoně č. 190/2004 Sb. o dluhopisech,                     

je zastupitelný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky                

a povinnost emitenta toto právo uspokojit. Dluhopis vydávaný v České republice         

se uvádí, že dluhopis, který byl předán v listinné podobě nebo v zaknihované podobě 

zapsán v databázi podle daného právního předpisu ustanovujícího podnikání                

na kapitálovém trhu na území České republiky. Dluhopisy se obvykle obchodují mimo 

burzovní trh, podmínky transakcí si obvykle sjednávají jednotlivé subjekty přímo mezi 

sebou. [4] 
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Výhodou dluhopisů oproti bankovnímu úvěru je obvykle nižší cena a diverzifikace 

zdrojů financování, možnost získání velkého objemu prostředků v jednom okamžiku, 

delší doba splatnosti a v jistém ohledu i větší prestiž a publicita. Nevýhodou pak bývá 

standardizace daného produktu, horší možnost přizpůsobení proměnlivému cash-flow 

(společnost obdrží všechny prostředky na začátku a splatí je najednou na konci)             

a obecně menší flexibilita (bankovní úvěry jsou obvykle lépe šité na míru dlužníka). Pro 

bonitní a dostatečně velkou společnost je financování prostřednictvím dluhopisů 

obvykle nejlevnějším způsobem financování a řeší jím co největší část stálého 

dlouhodobého dluhu (přičemž bankovní úvěry pak společnost využívá na vykrývání 

krátkodobějších výkyvů cash-flow).[5] 

 

 Krátkodobé dluhopisy – splatnost se pohybuje v řádu několika měsíců až 

5 let. 

 Střednědobé dluhopisy – splatnost se pohybuje obvykle v rozmezí 6 roku 

až 12 let. 

 Dlouhodobé dluhopisy – splatnost se pohybuje v rozmezí 12 let a více. 

O vydání dluhopisu by společnost mohla uvažovat, když má určité předpoklady: 

 Dlouhodobá aktiva, která bude potřeba financovat dlouhodobými pasivy od 1 

miliardy Kč a výše. 

 Stabilní a dlouhodobě stabilní cash-flow 

 Která bude mít udělený rating od některé ratingové agentury mezi nejznámější 

lze řadit společnosti, jako jsou například Standard & Poor's, Moody's, Fitch. 

 

2.3.3    Členění dluhopisových cenných papíru  

       Dluhopis může být vydáván ve dvou variantách a to buď v listinné, nebo 

zaknihované podobě. V případě, jedná-li se o zaknihovanou podobu dluhopisu 

rozdělujeme je takto [6]: 

 údaje o emitentovi 

 název dluhopisu, který obsahuje pojem „dluhopis“ a u zvláštního typu 

dluhopisu obsahuje také označení jeho typu 

 identifikační údaj dluhopisu ve formě ISIN 
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 jmenovitou hodnotu dluhopisu 

 údaj o schválení emisních podmínek 

 výnos dluhopisu nebo stanovení jeho výše 

 datum emise 

 způsob a místo výplaty jmenovité hodnoty dluhopisu a výnosu z něho 

 formu dluhopisu 

 prohlášení emitenta, že se zavazuje splatit dlužnou částku způsobem a 

v místě uvedeném v emisních podmínkách 

 data splatnosti dluhopisu a výnosu z něj plynoucí 

 

Jedná-li se o dluhopis ve formě podoby listinné, tak obsahuje rozšiřující informace [6]: 

 číselné označení dluhopisu 

 podpis emitenta 

 v případě znějícího na jméno, také i jméno prvního nabyvatele 

 

2.4 Akcie ( share – podíl) 

 

Akcie je jednotka, která určuje vlastnictví v korporaci, podílovém fondu, nebo 

jakékoliv jiné organizaci, s nímž jsou spojena určitá práva, zejména se jedná o právo 

rozhodovací a právo majetkové. Akciová společnost rozděluje svůj kapitál do akcií, 

které jsou nabízeny k prodeji pro získávání kapitálu, která se nazývá emise akcií. Podíl 

je nedílnou jednotkou kapitálu, vyjadřuje vlastnický vztah mezi společnosti a 

akcionářem. Akcie je cenný papír vydávaný akciovou společností. [7] 

 Právo rozhodovací je uplatňováno akcionářem na valné hromadě. Síla 

rozhodovacích pravomocí odpovídá poměru vlastněných akcií k celkovému počtu 

vydaných (emitovaných) akcií. Investor má právo účastnit se valné hromady v případě, 

že drží akcie v tzv. rozhodný den pro účast na valné hromadě, jehož datum je předem 

zveřejněno. 

Právo podílet se na zisku je uplatňováno formou dividendy, o které rozhoduje 

valná hromada na návrh managementu společnosti. Výše výplaty je odvislá od 

hospodaření a investiční strategie společnosti a právo na dividendu za příslušný rok má 
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akcionář v případě, že vlastní akcie v tzv. rozhodný den pro výplatu dividendy. Ten je u 

některých společností shodný s datem konání valné hromady, ale není to pravidlem. 

Akcionář má rovněž právo podílet se na likvidačním zůstatku v případě 

úpadku společnosti. Dále má právo na úpis dalších akcií při zvýšení základního 

kapitálu a v některých případech stanovených zákonem má právo na odkup akcií 

akciovou společností (nabídka převzetí). 

 

2.4.1 Rozdělení akcií 

2.4.1.1   Podle podoby  

 Akcie listinné 

 Akcie zaknihované 

2.4.1.2  Podle formy 

 Akcie na jméno 

 Akcie na majitele 

2.4.1.3  Podle druhu 

 Akcie kmenové  

 Akcie prioritní 

 

2.5 Rating společnosti ČEPS  

 

Dne 27. července 2012 přidělila agentura Moody´s  společnosti Čeps a.s. rating 

A2 se stabilním výhledem. Toto přidělení ratingu A2 se stabilním výhledem od 

agentury Moody´s je předpokladem pro úspěšný vstup společnosti Čeps a.s. na 

dluhopisový trh. Společnost jej jako jeden z možných nástrojů pro získávání externího 

kapitálu právě emise dluhopisů zajisti tak výhodnější podmínky pro obchodování na 

dluhopisových trzích. V rámci investiční strategie, zahrnující rozvoj a obnovu české 

elektroenergetické přenosové soustavy podle investiční strategie do roku 2022, zaručuje 

ratingový stupeň A2 výhodnější podmínky pro obchodování na dluhopisových trzích. 
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2.5.1 Význam ratingu 

           Rating pochází z anglického slovesa  ,,to rate“ ,které můžeme do českého jazyka 

volně přeložit jako ocenit, hodnotit. Rating představuje mezinárodní pro celkové 

hodnocení určitého právního subjektu, zemí s daným cílem odhadnout jeho současnou a 

také budoucí schopnost splácet řádně a včas všechny přijaté závazky. Ocenění je 

výrazem kvality dlužníka a jeho ekonomická schopnost dodržet vydané své vlastní 

závazky a splácet včas a v celém množství jistinu i s úroky dlužné částky. Rating je 

nezávisle hodnocení různých subjektů, které řadíme do několika kategorií a dovoluje tak 

přibližné srovnáni, případně i vytvoření pořadí ranking. 

 

Postup ratingu začíná od analýzy makroprostředí, které upřednostňuje hlavní 

směry podnikání. Jsou zde zkoumány právní a legislativní aspekty, tržní prostření a 

region, ve kterém se společnost operuje. Případně se zde také hodnotí odběratelské- 

dodavatelskou vztahy a další subjekty, které úzce s hodnoceným subjektem souvisí, také 

zde hlavní roli hraje strategie podniku do budoucna a personálně organizační schéma 

v daném subjektu.  

 

Jako poslední část je zde brána v úvahu taktéž finanční situace firmy. K 

základním ukazatelům při hodnocení bonity patří např. vývoj EBITDA, a další. Hodnotí 

a taktéž poskytuje informace, které nejsou pro každého uživatele běžně dostupné. Po 

poměrně podrobném vyhodnocovacím procesu všech dokumentu vydává ratingová 

agentura závěrečnou zprávu, ve které udělí sledovanému subjektu ratingový stupeň, 

resp. známku.  

Ratingová stupnice je finanční ukazatel pro potencionální investory do cenných 

papírů. 
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Ratingová známka je udělena subjektu podle ratingové stupnice. (obrázek č. 1)
1
 

 

Obrázek 1- Ratingová stupnice 

           

Časový plán sestaveni ratingového hodnocení (obrázek č. 2)
2
 

        

2.5.2 Uvěrový rating 

Úvěrový rating (credit rating) bezprostředně souvisí s finanční analýzou a využívá ji 

jako jednu ze součástí své metodiky. Rating vyjadřuje míru rizika spojeného 

s investováním, tj. pravděpodobnost, že daný subjekt bude schopen dostát svým 

závazkům. Tyto závazky vyplývají především z titulu plateb úroků a jistiny z jeho emisí 

                                                 
1
 MEDIA INVEST, ˂http:\\www.mediainvest-icniweb.cz/photos/2011/10/21/7-2925-slovni-

popis-charakteristika-stupnice-cekia-rating.png˃ 
2
 LIŠKA V., VINŠ P.;  Rating, Praha, str. 24, ISBN: 80-7179-807-X 

Obrázek 2 - Časový plán sestavení 
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cenných papírů, půjček či přijatých depozit. Ratingem rozumí jen konkrétní přidělený 

stupeň ratingu, který je vlastně výslednou „známkou“ společnosti. 

Původně byl rating vyvinut především jako rating spojený s určitou emisí cenných 

papírů (tzv. issue rating), později se začal užívat rating samých subjektů (tzv. issuer 

rating). V počátcích se hovořilo v souvislosti s ratingem především o podnikových 

subjektech, v poslední době však došlo k rozvoji rating rovněž obcí, měst a rating zemí 

(tzv. sovereign rating). Rating zemí zaznamenal hlavní rozvoj převážně až v 90. letech 

20. století. 

Rating však neznamená doporučením k nákupu, či k prodeji nebo dokonce k držení 

konkrétních cenných papírů, ale na druhé straně ani neposuzuje vhodnost investice pro 

určitého investora. Rating ale poskytuje důležité informaci pro finanční trh a pomáhá k 

orientaci v nabídce finančního trhu investorům, kteří často nemají možnosti a čas 

zjišťovat si podrobné informace. 

2.5.3 Dělení ratingu  

2.5.3.1 Interní rating – poskytuje informace managementu podniku a je 

zdrojem zlepšení činnosti managementu 

2.5.3.2 Externí rating – poskytují informace pro veřejný sektor, zejména 

investorům, bankovním ústavům.  

 

2.6 Nejznámější hodnotitelé a agentury 

 

Stanovení kreditu země stanovují 3 největší ratingové agenturu, jejichž hlavní 

přednosti jsou nezávislost a dostatečná analytická kapacita a které jsou označovány jako 

"velká trojka". Mezi tyto patří: Standard & Poor´s, Moody´s a Fitch-IBCA (Fitch 

Ratings). Jde o agentury z USA, které působí na celém světě, a jejich hodnocení je 

mezinárodně uznáváno. Pro činnost těchto agentur jsou nejdůležitější nezávislost a 

důvěryhodnost. K tomu, aby se agentura stala uznávanou, musí být schopna reagovat na 

měnící se poptávku trhů v mezinárodním měřítku podle souhrnné tabulky udělují 

známky. (Obrázek č. 3) 
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2.6.1 Moody's 

 

Agentura byla založena v roce 1914 Johnem Moodym a mezi ostatními 

agenturami má přibližně 40 % tržní podíl. Kromě ratingů provádí ekonomické 

průzkumy a finanční analýzy komerčních i státních subjektů a poskytuje software pro 

řízení rizik finančních institucí. Společnost má přibližně 4000 zaměstnanců v 27 státech. 

 

2.6.2 Standard & Poor's 

 

Společnost vznikla v roce 1941 sloučením společností Standard Statistics 

Company a Poor's Publishing Company. Poskytuje hodnoceni na širokou škálu 

finančních společností, vládním subjektům, clearingovým institucím. Kromě ratingů a 

jiného hodnocení provádí vlastní ekonomické průzkumy, vytváří několik S & P indexů 

a je jedním ze tří nejvýznamnějších světových poskytovatelů nezávislých informací o 

investičních nabídkách. Své zastoupení má ve větších významných zemích a na trhu 

ratingu má přibližně zaujímá 40 % podíl. 

2.6.3 Fitch Ratings 

 

Společnost založil v roce 1913 John Knowles Fitch a dnes je Fitch Ratings 

jednou ze tří částí finanční společnosti Fitch Group. Fitch Ratings je mezinárodní 

ratingová agentura, Fitch Solutions je firma poskytující poradenství a služby finančnímu 

sektoru a Algorithmics Inc. se zabývá softwarem pro řízení rizik. Fitch Ratings má na 

trhu menší podíl než předchozí agentury - přibližně 16% 
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2.6.4 Souhrnná ratingová stupnice
3
 

 
Obrázek 3 - Souhrnná ratingová stupnice 

 

                                                 
3
 MAKLÉŘSKÁ ZKOUŠKA, ˂http:\\www.maklerska-zkouska.cz/ratingove-stupnice/˃ 
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2.7 Úvěry a půjčky  

2.7.1 Bankovní úvěr  

,,Poskytování úvěrů je jednou ze základních činností, jíž se banky zabývají. U 

komerčních bank tvoří úvěry rozhodující část aktiv. Jsou poměrně málo likvidní a 

rizikovou částí aktiv, zato však přinášejí vyšší výnosy. Likviditě a rizikovosti úvěrů 

odpovídají i úrokové sazby, za které banky úvěry poskytují. Objem úvěrů 

poskytovaných bankami je regulován centrálními bankami či jinými orgány dohledu.“ 

[8] 

2.7.2 Investiční bankovní úvěry 

Investiční bankovní úvěry vytvářejí seskupení finančních produktů bankovních 

institucí, které zajišťují finanční krytí investičních projektů jednotlivých klientů 

v dlouhodobém časovém horizontu. Podle různých typu investic dělíme úvěry do tří 

kategorií [9]:  

 Investice kapitálové – investice do hmotného investičního majetku 

v podobě strojního zařízení, nemovitostí, technologie výroby apod. 

 

 Investice nehmotné – investice do know-how. 

 

 Investice finanční – investice do cenných papírů v podobě majetkových 

nebo dluhových cenných papírů 

 

2.7.3 Bridge to bond  

Jedná se o formu překlenovacího financování (bridge finance). Tento typ 

financování vykazuje shodné rysy jako financování výstavby, jeho užití však není 

předurčeno; toto financování je tak vhodné k překlenutí počátečního nedostatku 

finančních toků při zahájení provozu projektu. 

 

 

  



17 
 

3 Investiční plánování 

 

3.1 Plánovaní investic 

,,Z hlediska mikroekonomického chápání se obecně v odborných literaturách pojem 

investice definuje jako rozsáhlejší peněžní výdaj, u něhož se očekává jeho přeměna na 

budoucí peněžní nebo jiné hodnoty během delšího časového období.“ [10] 

V současnosti můžeme v České republice považovat za investiční plánování 

jakýkoliv výdaj, který se chystá být realizován s dlouhodobým charakterem za který, 

můžeme považovat období větší než jeden rok. 

 

Z účetního hlediska následně rozlišujeme podle tří investičních skupin [11]: 

 finanční – nákup dlouhodobých cenných papírů, vklady do investičních 

společností, dlouhodobé půjčky atd. 

 

 hmotné – výstavba nových výrobních kapacit podniku, pořízení pozemků 

a budov, nákup výrobních zařízení, strojů, dopravních prostředků atd. 

 

 nehmotné – nákup know-how, licencí, softwaru, výdaje na výzkum, 

vzdělání atd. 

 

Následně můžeme investice rozlišit do dalších skupin podle vztahu k rozvoji 

společnosti [12]: 

 rozvojové – Zvyšují stávající schopnost podniku produkovat nebo prodávat 

výrobky, popř. služby, přínosy těchto investic jsou ty, že umožňuji zvýšení 

konkurence na trhu. 

 

 obnovovací – Představují obměnu zastaralých zařízení nebo mají za cíl zvýšit 

přenosové kapacity. 
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 regulatorní (mandatorní) – jde o investice, jejichž cílem nejsou přímé 

ekonomické efekty, ale dosažení souladu s existujícími zákony, předpisy a 

nařízeními upravujícími určité oblasti podnikatelské činnosti. Tyto investice jsou 

většinou zaměřeny na zlepšení pracovního prostředí a bezpečnosti práce, ochranu 

životního prostředí, .  

    

Investice tvoří budoucí prvky, jakým směrem se bude vyvíjet rozvoj společnosti 

v následujících letech. Rozhodování o budoucích realizacích investičních akci patří ve 

společnosti mezi jedny z nejdůležitějších rozhodnutí. Orgány, společníci, kteří mohou 

nějakým způsobem ovlivnit rozhodování, jsou [13]: 

1. primární investoři - vlastníci a management podniku, kteří uvažují o realizaci 

investice a provádějí investiční a finanční rozhodnutí. 

 

2. všichni další potencionální investoři (finanční ústav, leasingová společnost, stát, 

apod.), kteří rozhodují, zda poskytnou své peněžní prostředky, na základě 

ověření efektivnosti investice a návratnosti vložených prostředků 

 

3. instituce, které podle předmětu investice mají pravomoc povolovat nebo 

regulovat její realizaci (např. ministerstvo, energetický regulační úřad) – 

převážně se rozhodují na základě nefinančních, ale někdy i finančních parametrů 

 

3.2  Investiční plánovaní  

 

Z obecného hlediska finančního řízení společnosti je zapotřebí před vlastní realizací 

předem specifikované investice provést dvě podstatná rozhodnutí [13]: 

 investiční rozhodnutí, které odpovídá na otázku, zda se bude investice realizovat 

nebo nikoliv, zda bude sledována investice dostatečně naplňovat stanovené cíle 

podniku. Pokud tyto podmínky bude splňovat, rozhodne se v rámci investičního 

rozhodnutí o vynaložení finančních prostředků na realizaci investičního projektu. 
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 finanční rozhodnutí, které se provádí až v případě, kdy je rozhodnuto, že se bude 

do projektu investovat. Řeší, jakým způsobem bude daný investiční projekt 

financován, aby byl finančně stabilním a optimálním z hlediska nákladů na 

zdroje financování.[10]  

 

3.3      Investiční projekt 

 

Společnost, která má již předem naplánované a schválené své dlouhodobé cíle, a 

k těmto investičním akcím určenou odpovídající investiční strategii a má vybrané podle 

harmonogramu konkrétní investice které bude realizovat, přichází na řadu před-

investiční příprava a vypracování investičního projektu. 

Investiční projekty, které jsou předmětem investice, se nazývá investiční projekt. 

,,Investiční projekt je soubor technických a ekonomických studií sloužících k přípravě, 

realizaci, financování a efektivnímu provozování navrhované investice. U stavebních 

investic zahrnuje obvykle i architektonické a ekologické studie.“[10] 

Mezi nejběžnější investiční projekty lze třídit podle následujících hodnocení [10]: 

1. podle výše kapitálových výdajů, které jsou měřítkem pro to, kdo má v podniku 

pravomoc rozhodnout o dané investici. Pravidlem je, že organizační jednotky 

podniku mají pravomoc ohraničenou fixně stanovenou sumou kapitálu pro 

investici. 

2. podle stupně závislosti projektů mezi sebou: 

 vzájemně se vylučující projekty – jedná se o případy, kdy nelze dvě nebo 

více investic uskutečnit zároveň, neboť realizace jednoho projektu 

vylučuje realizaci ostatních projektů. Souběžná realizace je tedy 

nemožná. 

 vzájemně se nevylučující projekty – jedná se o případy, kdy výběr 

jednoho projektu nevylučuje realizaci dalších podobných projektů. Může 

tedy být přijato více projektů najednou.  

 projekty podmíněné – jde o takové projekty, jejichž přijetí je závislé na 
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realizaci jiných projektů (například výstavba závodu je podmíněna 

výstavbou čističky odpadních vod). Pro účely hodnocení efektivnosti 

investic je nejlepší všechny podmíněné projekty uvažovat dohromady a 

chápat je jako jeden projekt.   

 projekty nepodmíněné – realizace je nezávislá na ostatních projektech  

3. podle hlavního přínosu pro podnik: 

 projekty umožňující snížit náklady – přínos projektu je ve snížení 

nákladů 

 projekty umožňující zvýšit tržby – přínos projektu je ve zvýšení tržeb 

 projekty umožňující snížení míry podnikatelského rizika – účelem 

projektu je snaha o diverzifikaci výrobního programu podniku 

4. podle délky existence projektu [14]: 

 projekty na zelené louce – jde o projekty ve zcela nově zahajovaných 

podnicích nebo o investici vyčleněnou z mateřského podniku do 

samostatné organizace, takže neovlivňuje přímo jiné činnosti v podniku. 

 projekty v zavedeném podniku – projekty se realizují v již zavedeném 

podniku a je třeba brát v potaz vzájemné vazby s ostatní činností 

podniku 

 

Vlastní přípravu a realizaci investičních projektů od identifikace určité základní 

myšlenky projektu až po ukončení jeho provozu a likvidace lze chápat jako určitý sled 

čtyř fází [
4
]: 

1. předinvestiční fáze (předprojektová příprava). 

2. investiční fáze (projektová příprava a realizace výstavby). 

3. provozní fáze (operační). 

4. Ukončení provozu a likvidace 

                                                 
4
 FOTR, J, SOUČEK, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vydání. Praha: Grada. 

Publishing, 2005. ISBN 80-247-0939-2 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST  

4 Profil společnosti ČEPS, a.s. – provozovatele české 

přenosové soustavy  

 

,,Akciová společnost  ČEPS byla založena 20. 8. 1998 rozhodnutím ČEZ, a. s., 

jako jediného akcionáře v působnosti valné hromady. Zápis do obchodního rejstříku byl 

proveden 16. 10. 1998. Činnost provozovatele přenosové soustavy zahájila ČEPS, a.s., 

k 1. 8. 1999 vkladem tehdejší Divize přenosové soustavy jako části podniku ČEZ, a. s., 

do vlastnictví dceřiné společnosti.  

Do března 2003 byl jediným akcionářem ČEZ, a. s. V dubnu 2003 došlo 

prodejem akcií ke změně akcionářské struktury ČEPS, a.s. Společnost ČEZ, a. s., 

převedla 15 % akcií ČEPS, a.s., na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a 51 % akcií 

na společnost OSINEK, a.s., vlastněnou Ministerstvem financí ČR. Na základě 

rozhodnutí ÚOHS ze dne 18. 3. 2003 odprodal ČEZ, a. s., dne 7. 9. 2004 svůj podíl v 

ČEPS, a.s., ve výši 34 % akcií. Prostřednictvím Ministerstva financí ČR tento podíl 

získal stát, který se tím stal 100% vlastníkem ČEPS, a.s.  

V listopadu 2008 rozhodlo Ministerstvo financí ČR o likvidaci společnosti 

OSINEK, a.s. Do 31. 8. 2009 proto 51 % akcií ČEPS, a.s., vlastnila společnost 

OSINEK, a.s., „v likvidaci“. Na základě usnesení vlády č. 1102 ze dne 26. 8. 2009 

došlo 1. 9. 2009 k bezúplatnému převodu akcií ČEPS, a.s., a OSINEK, a.s., „v 

likvidaci“ z Ministerstva financí ČR na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.  

Současně došlo k převodu příslušnosti hospodařit se 100% podílem majetkové 

účasti státu ve formě 15 619 kusů akcií v listinné podobě, znějících na jméno 

společnosti OSINEK, a.s., „v likvidaci“, z Ministerstva financí ČR na Ministerstvo 

průmyslu a obchodu ČR. ČEPS, a.s., je ovládanou osobou Ministerstva průmyslu a 

obchodu ČR, které vlastní 100 % akcií. Jediným akcionářem je tak stát Česká 

republika.“ [16] 

 

 

 



22 
 

Struktura Akcionářů k 1. 12. 2012 

MPO ČR 100 % 

Druh: akcie kmenová 

Forma: cenný papír na jméno 

Podoba: listinná 

Počet kusů: 178 557 333 

Celková jmenovitá hodnota: 10 534 882 647 Kč 

Jmenovitá hodnota akcie: 59 Kč 

 

„Společnost ČEPS, a.s., je jediným provozovatelem elektroenergetické 

přenosové soustavy v České republice, a to na základě výlučné licence na přenos (zákon 

č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Poskytuje přenosové a systémové služby 

(zajišťuje přenos elektřiny od výrobce do místa odběru v rámci přenosové soustavy), 

zajišťuje podpůrné služby a také jej jako jediný nakupuje, dispečersky řídí zařízení 

přenosové soustavy (zajišťuje rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektřiny v každém 

okamžiku) i systémové zdroje na území ČR.  

Prostřednictvím přeshraničních vedení zajišťuje propojení s elektrizačními 

soustavami sousedních zemí a organizuje aukce na rezervaci kapacity přeshraničních 

vedení v rámci vnitrodenního trhu.  

Společnost ČEPS, a.s., jako jediný provozovatel české energetické přenosové 

soustavy nemá na českém trhu žádnou konkurenci v oblasti přenosové soustavy.“ [16] 

 

4.1  Dlouhodobé zdroje financování 

 

Dlouhodobé zdroje financováni přináší společnosti dlouhodobě trvale příjmy, které 

nadále mohou být využívaný ve prospěch obnovy infrastruktury a udrženi schopnosti 

konkurence v mezinárodním měřítku s ostatními provozovateli přenosových soustav.  

,,Celkové výnosy ČEPS, a.s., dosáhly za rok 2012 celkem 16 900,7 mil. Kč, tj. v 

porovnání se shodným obdobím roku 2011 o 1 602,8 mil. Kč více. Rozhodující 

položkou výnosů jsou systémové služby vč. vyrovnání, které představují 49 %, ostatní 

tržby z prodeje služeb provozovatele přenosové soustavy (PPS) 46 %, ostatní provozní 
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výnosy tvoří 2,0 % a 3,0 % činí finanční výnosy.  Nižší objem tržeb za systémové 

služby ovlivnil pokles spotřeby elektrické energie. Ostatní provozní výnosy zahrnují 

především tržby za služby pro ČEPS Invest, a.s., tržby z prodeje nepotřebného majetku 

a pozemků a tržby z pronájmu vedení s optickými vlákny. Finanční výnosy tvoří tržby z 

prodeje cenných papírů (500 mil. Kč), výnosové úroky a kurzové ztráty.“ [16] (viz. 

tabulka č. 1). 

 

4.2 Interní zdroje financování 

 

Společnost Čeps a.s. jako jediný výhradní provozovatel české přenosové soustavy 

podléhá regulaci Energetického regulačního úřadu který reguluje i míru výnosu. 

“Výnosy společnosti jsou podle vyhlášky č. 140/2009 Sb. regulovány 

Energetickým regulačním úřadem prostřednictvím vydávaných cenových rozhodnutí. 

Ta pro ČEPS, a.s., stanovují nejen ceny za poskytované systémové služby, za rezervaci 

přenosové kapacity a za použití vnitrostátních přenosových sítí, ale i ceny za krytí 

vícenákladů spojených s podporou výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, 

kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů a ceny za činnost operátora 

trhu. V souladu s § 24 energetického zákona zveřejňuje ČEPS, a.s., dokument Pravidla 

provozování přenosové soustavy – Kodex PS. Tento dokument je průběžně 

aktualizován v souladu se změnami v legislativě ČR a EU v návaznosti na pravidla 

provozování distribučních soustav ČR a na pravidla závazná pro provozovatele 

přenosových soustav sdružených v mezinárodní organizaci ENTSO-E. ČEPS, a.s., 

obstarává pro zajištění systémových služeb v tržních podmínkách podpůrné služby a 

regulační energii na vyrovnávacím trhu. Dále uzavírá smlouvy na operativní dodávku 

elektřiny ze zahraničí a smlouvy o havarijní výpomoci se sousedními provozovateli 

přenosových soustav.“ [16] 

„Výnosy podléhají z 99 % cenové regulaci a jejich objem je zároveň určen 

cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011. Předmětem regulace je 

také dosažený výsledek hospodaření z aukcí na přeshraničních profilech, ze zúčtování 

ITC mechanismu a z výnosů od OTE, a.s., za zúčtování odchylek. Významným 

předpokladem splnění plánovaných hospodářských výsledků je dodržení plánu stálých a 

proměnných nákladů, které jsou ovlivňovány tržními mechanismy, vývojem inflace cen 
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průmyslových výrobců, změnami úrokové míry a směnných kurzů a v neposlední řadě 

též vývojem spotřeby elektrické energie. Také politický a hospodářský vývoj v EU 

může ovlivnit podmínky nutné pro splnění plánovaných cílů. Investiční plán na rok 

2012 ve výši 3,6 mld. Kč vychází z dlouhodobého investičního scénáře zpracovaného v 

roce 2009, který je průběžně aktualizován tak, aby byly reflektovány nezbytné změny 

již probíhajících investičních akcí a zároveň byly přidány akce nové.  Náročný 

investiční program bude od roku 2012 realizován ve spolupráci s dceřinou společností 

ČEPS Invest, a.s.“ [16] 

Přehled výnosu a nákladu:
5
 

Ukazatel m.j. 
Skutečnost 
2008 

Skutečnost 
2009 

Skutečnost 
2010 

Skutečnost 
2011 

Skutečnost 
2012 

Výnosy celkem tis. Kč 14 713 144 14 218 551 15 368 671 15 297 848 16 900 663 
z toho: Tržby na 
rezervaci kapacity 
(aukce) tis. Kč 891 101 697 915 475 362 535 430 1 525 377 
z toho: Tržby za 
systémové služby vč. 
Vyúčtování tis. Kč 8 717 748 7 711 808 8 849 173 8 907 227 8 273 836 

z toho: Ostatní tržby z 
prodeje služeb PPS tis. Kč 4 842 798 5 617 526 5 865 728 5 703 114 6 318 283 

z toho: Ostatní provozní 
výnosy tis. Kč 160 560 145 652 159 252 94 619 207 453 

z toho: Finanční výnosy tis. Kč 100 937 45 641 19 156 57 458 575 714 

Náklady celkem bez 
daně z příjmu tis. Kč 12 937 851 13 937 851 13 253 733 12 276 184 14 475 578 

z toho: Podpůrné služby tis. Kč 8 009 286 8 049 656 8 113 946 7 365 012 7 311 237 

z toho: Ostatní poměrné 
náklady tis. Kč 1 521 007 1 881 956 1 601 686 1 455 324 3 264 926 

z toho: Ostatní provozní 
náklady tis. Kč 3 338 165 3 249 051 3 482 452 3 433 588 3 360 791 

z toho: Finanční náklady tis. Kč 69 393 69 103 55 649 22 260 538 624 

Výsledek hospodaření 
před zdaněním tis. Kč 1 775 293 968 785 2 114 938 3 021 664 2 425 085 

Tabulka 1- Přehled výnosů a nákladů 

 

 

 

                                                 
5
 http://www.ceps.cz/CZE/O-spolecnosti/Hospodarske 

vysledky/Documents/Souhrnn%C3%A1_zprava_rok_2012.pdf 

http://www.ceps.cz/CZE/O-spolecnosti/Hospodarske-vysledky/Documents/Souhrnn%C3%A1_zprava_rok_2012.pdf
http://www.ceps.cz/CZE/O-spolecnosti/Hospodarske-vysledky/Documents/Souhrnn%C3%A1_zprava_rok_2012.pdf
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4.2.1 Regulace přenosu elektrické energie 

ERÚ [Energetický regulační úřad] pro regulaci cen přenosu elektrické energie 

pravidelně stanovuje: jednotkovou cenu za využívání přenosové soustavy a dále pak 

ceny za roční rezervovanou kapacitu přenosové soustavy. 

Jednotková cena za roční rezervovanou kapacitu přenosové soustavy: 

Mezní hranici výnosu stanovil pro elektroenergetiku ERÚ v rozmezí níže uvedených 

parametrů. 

Povolené, regulované roční výnosy za činnost přenosu elektrické energie jsou 

stanoveny součtem povolených nákladů, odpisů a zisku dle tohoto vzorce [17]: 

                                  PVi=PNi+Oi+Zi    

Přičemž: 

A) PVi   jsou povolené výnosy za přenos elektrické energie v roce 

„i“ 

B) PNi  jsou povolené roční náklady za činnost přenosu elektrické 

energie pro regulovaný rok „i“.  

Povolené roční náklady jsou vypočítávány dle vzorce [18]: 

                                 PNi = PN0  1-X)
i
· 

                      

   

     
     

 

Přičemž: 

a) PN0  znamená výchozí hodnotu povolených nákladů pro rok 

2013 

b) X  znamená faktor efektivity přenosu (snížení nákladů o 10% 

v průběhu II. regulačního období 

c) PMI  znamená koeficient mzdového eskalačního faktoru 

d) MIt-1 znamená mzdový eskalační faktor stanovený dle indexu 

průměrné měsíční mzdy, která je průmyslu 

e) Nt  znamená průmyslový eskalační faktor stanovený podílem 

klouzavých průměrů bazických indexů cen výrobců v průmyslu  
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Mezi povolené náklady řadíme: 

- Provozní náklady k zajištění licencované činnosti 

- Pojištění majetku a odpovědnosti za škody 

- Bankovní poplatky 

Které snižujeme o: 

- Daňově uznatelné náklady 

- Úroky z úvěrů 

- Marži z leasingů 

- Náklady na tvorbu rezerv a zúčtování rezerv 

- Leasingové splátky 

- Veškeré další finanční a mimořádné náklady 

 

C)  Oi  znamená odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, který 

slouží k zajištění přenosových služeb. Vypočteme je na základě následujícího 

vzorce: (2) 

Oi = O0 +          
   t           

 

O0 znamená výchozí hodnotu odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku roku 2003 sloužícího k zajištěné licencované činnosti. Odpisy 

jsou dány pravidly stanovenými vyhláškou č. 439/2001 Sb, ve znění 

pozdějších předpisů. Pro stanovení výše odpisů vstupujících do 

regulačního odpisů regulační báze aktiv. 

ZHOt znamená roční změnu hodnoty odpisů dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku v roce t; pro první regulovaný rok II. regulačního 

období se ZHOt = 0 
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D) Zi znamená zisk vyjádřený součinem míry výnosnosti a hodnoty 

regulační báze aktiv [15]: 

      Zi = RABi · MVi   

kde:           

MVi znamená míru výnosnosti přenosu, která je stanovena na základě 

všeobecně akceptované metodiky výpočtu vážených průměrných nákladů 

kapitálu WACC. Nominální MV (WACCnh) se vypočtou váženým 

průměrem nákladů vlastního a cizího kapitálu. Přičemž váhy jsou tvořeny 

objemem těchto dvou složek kapitálu. Dále je pak ponížena o míru 

zdanění, neboť úroky z cizího kapitálu mohou být daňově uznatelné.  

RABi znamená hodnotu regulované báze aktiv na licencovanou činnost. Tato se 

vypočte jako součet výchozí hodnoty. (Výchozí hodnota je hodnotou 

roku 2003). Regulovaná báze aktiv RAB0 a roční změny této hodnoty 

ZHAt dle následujícího výpočtového vzorce:
6
 

   RABi = RAB0 +          
   t             

 Hodnota RAB je stanovena na základě hodnoty provozních aktiv 

společnosti. Mezi provozní aktiva řadíme aktiva používána k příslušné 

licencované činnosti. Aktiva používána k příslušné licencované činnosti 

jsou stálá aktiva navýšená o hodnotu předmětů pořízených formou 

finančního leasingu a ponížena o tyto níže specifikované položky: 

- Nedokončené hmotné a nehmotné investice 

- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

- Opravné položky k nabytému majetku 

- Finanční investice 

Každoročně je hodnota RAB0 upravována o změnu účetní 

zůstatkové hodnoty provozních aktiv. 

  

                                                 
6
 ČESKÝ ÚČETNÍ STANDARD PRO PODNIKATELE Č. 19 – NÁKLADY A VÝNOSY 
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4.3    Externí zdroje financování 

 

    Celkový stav závazků k 31. 12. 2012 činil 6 412,5 mil. Kč, z toho dlouhodobé 

závazky 1 871,6 mil. Kč (vč. odloženého daňového závazku), krátkodobé závazky 1 

790,3 mil. Kč a bankovní úvěry a výpomoci 2 750,6 mil. Kč. V průběhu sledovaného 

období roku 2012 poklesl stav krátkodobého finančního majetku o 920,2 mil. Kč na 

hodnotu 1 785,1 mil. Kč. Dlouhodobý finanční majetek dosáhl 1 523,6 mil. Kč. 

Dočasně volné peněžní prostředky byly v průběhu období zhodnocovány s využitím 

různých produktů finančního trhu. Pohledávky po lhůtě splatnosti jsou zanedbatelné, 

činily 73,6 mil. Kč a v lednu 2013 byly uhrazeny, závazky po lhůtě splatnosti nebyly 

žádné (viz. tabulka č. 2). 

V průběhu roku 2012 nebyly čerpány žádné nové dlouhodobé cizí zdroje. Ze 

stávajících úvěrů bylo splaceno 665,3 mil. Kč. Ke krytí krátkodobých potřeb finančních 

prostředků jsou využívány kontokorentní úvěry - jejich stav k 31. 12. 2012 činil 1 296,8 

mil. Kč.   

Cizí zdroje (v mil. Kč) 2011 2010 2009 2008 2007 

Dlouhodobé závazky 2 015,7    2 027,6    1 943,7    1 922,4    1 798,0    

Krátkodobé závazky 1 621,3    1 393,5    1 112,8    1 023,4    1 474,2    

Bankovní úvěry a výpomoci 2 324,3    2 848,8    2 472,9    966,7    380,0    

Rezervy a ostatní pasiva 212,4    91,2    67,4    79,6    131,0    
Tabulka 2 - externí zdroje financování (3) 

 

4.3.1   Bankovní úvěry  

 

Společnost čerpala již v minulosti a také v současnosti čerpá bankovní úvěry od 

jiných bankovních institucí ať už se jedna o úvěry dlouhodobé či krátkodobého 

charakteru (viz tabulka č. 3). Se seznamem bankovních institucí, výší úvěru, termínem 

splatnosti a objemem úvěru. 

  



29 
 

 

4.3.1.1   Bankovní úvěry – tabulka [16] 

        2011 

Banka  Termín 

Úroková sazba 

Částka Celkový limit 

Částka v tis. 

Kč 

Československá obchodní 

banka, a.s. 

Do 24. září 

2012 

3M PRIBOR 

+0,17% p.a      1 200 000         193 333 

Komerční banka, a.s. 

Do 12. srpna 

2013 

3M PRIBOR 

+0,155% p.a      2 000 000         820 000     

Komerční banka, a.s. 

Do 4. května 

2012 

1D PRIBOR 

+0,35% p.a         500 000         205 312     

European Investment Bank 

Do 5. června 

2018 

3M PRIBOR 

+0,354% p.a      1 105 650      1 105 650     

Celkem        2 324 295     

Splátka v následujícím 

roce       - 870 645     

Splátky v dalších letech        1 453 650     

Tabulka 3 - Bankovní úvěry 

 

V případě že se společnost rozhodne pro financování svého investičního projektu 

s pomocí bankovního úvěru, nejčastěji využije nabídek bankovních ústavu v podobě 

investičních úvěrů. Je nutné rozlišovat, o jak velký objem finančních prostředků 

společnost požaduje, ne všechny bankovní ústavy mají ve své nabídce tak velký 

program který by mohl být pro danou společnost vyhovující, co se týká objemu 

finančních prostředků o úvěr.  

V případě jedná li se o společnost, který zvažuje o bankovní úvěr v řádech 

jednotek, desítek miliard Kč, celý proces jednání o poskytnutí výše úvěru probíhá na 

individuálním přístupu každého klienta samostatně a málo kdy je realizován s pomocí 

bankovních konsorcií. Přesné výpočty ohledně nákladu na tento proces jsou velmi těžce 

odhadnutelné a pro zpracování této bakalářské práce nebyla získána přesná data, protože 

veškeré úvěrové obchody tohoto rozsahu nejsou příliš zveřejňovány a ve velkém 

procentu případu tvoří předmět obchodního a bankovního tajemství. Velikost formy 

záruk probíhá také na samostatném, v některých případech pokud žádá o bankovní úvěr 

některá ze státních společností nebo z časti vlastněná společnost muže byt jako 

bankovní záruka poskytnuta statní záruka. V případě, že se jedná o úvěr v cizí měně, 

často jej doprovází měnová zajištění jistiny. V takových to velkých úvěrových 

transakcích jsou úrokové náklady ve velmi častých případech stanoveny na základě 

vývoje příslušné mezibankovní úrokové sazby. Takto stanovený úrok se skládá ze dvou 
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části, mezibankovní úrokové sazby a procentní sazby odvozené podle ratingu žadatele o 

úvěr, vlastních kapitálu, rizikovosti. Mezi časté bankovní úrokové sazby se obvykle 

využívají 3 a 6 měsíčních sazby ukazatelů LIBOR, PRIBOR. 

4.3.2     Dlouhodobé dluhopisy 

Emise cenných papírů na hlavním trhu musí ze zákona (zákon č. 256/2004 Sb. O 

podnikání na kapitálovém trhu) musí dosahovat doporučené minimální výše. Přijímaná 

emise musí splňovat tyto základní kritéria u akcií je tato částka stanovena na 1 000 000 

EUR a u dluhopisů na 200 000 EUR. U akcií část emise, která je rozptýlena mezi 

veřejnost alespoň 25 % a doba podnikatelské činnosti musí být nejméně 3 roky. 

Aby emise cenných papírů byla efektivní, podle Burzy cenných papíru by měla 

emise cenných papíru převyšovat zákonem stanovenou minimální hranici. Hranice pro 

úspěšné upsání akcií by se měla pohybovat řádově v jednotkách miliard korun, nejlépe 

ale v desítkách miliard korun a v některých případech i stovek miliard korun. 

 

U obligací významný náklad představuje výše úrokové sazby. Úroková sazba by 

měla být stanovena tak, že bude vycházet z úrokové sazby dlouhodobých státních 

dluhopisů a takto stanovená úroková sazba bude navýšena o rizikovou přirážku emitenta 

cenných papíru, která se bude odrážet v jeho bonitě. Určování bonity společností se 

zabývají pověřené ratingové agentury.  Úroková sazba dlouhodobých státních dluhopisů 

je odvozena od ukazatele PRIBORu. Podnik by si tedy měl porovnat úrokové sazby 

z emitování obligací a úvěru, která z vybraných variant pro financování bude 

výhodnější. Záleží samozřejmě také na tom, o jaké peněžní částky se bude podnik 

ucházet. 

Je třeba ještě zdůraznit výhodu úvěru a obligací oproti akciím a to úrokový 

daňový štít.  

Matematický výpočet daňového štítu: (4) 

dUUš   

UŠ = úrokový daňový štít 

U = úrok v peněžní jednotce 

d = daňový koeficient (daňová sazba v %/100) 

Relativní vyjádření získáme nahrazením úroku v peněžní jednotce úrokem v %.  
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Při rozhodování o zdroji financování investic může rozhodovat několik faktorů. 

Největší banky jsou schopny půjčovat řádově jednotky miliard korun. Větší částky 

může zajistit pouze bankovní konsorcium, které bude mít schopnost půjčovat řadově 

desítky, až stovky miliard korun. 

 

4.3.2.1    Náklady spojené s emisí dluhopisů 

 Náklady spojené s emisí dluhopisů můžeme rozdělit do několika části podle toho, 

v jaké fázi rozpracovanosti se emise dluhopisu společnost nachází. Tyto fáze můžeme 

rozdělit do několika fází dle těchto složení [21]: 

 

 Příprava emise – do této kategorie je nutno zahrnout poplatky spojené 

s přípravou emise. Jedná se o náklady za provedení ratingového hodnocení 

společnosti, provedení auditu a finanční náklady na finanční a právní poradce (v 

případě spolupráce s externí poradenskou a právnickou firmou). 

 

 Registrace emise – tato fáze je odvozena od ceníku Střediska cenných papírů, 

který si účtuje poplatek za zřízení účtu emitenta částku 5800 Kč a přidělení ISIN 

podle vzorce 5 000 Kč + (0,00009 + 0,000004 x splatnost dluhopisu v měsících) 

x objem emise ve jmenovité hodnotě. 

 

 Zveřejnění emise a marketingová propagace – přesně specifikovat náklady u této 

položky nákladů je velmi obtížné, jelikož se jedná o velmi individuální záležitost 

každého emitenta. Součástí nákladů jsou poplatky za marketingovou propagaci 

emise, tisk potřebných dokumentů, tisk emisních prospektů apod. 

 

 Poplatek aranžérovi – velmi variabilní složka nákladů. Je odvozena od objemu 

emise obligace, prestiž, ratingové hodnocení a přitažlivost emitujícího podniku 

pro individuální zájemce o emisi, ale také zásadní vliv má renomé aranžéra a 

jeho zkušenost s emisními operacemi na finančním trhu. 
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 Přijetí emise pro obchodování na burze – tato položka je odvozena od trhu, na 

kterém se aranžér s emitentem dohodnou o uveřejnění emise. Pokud se jedná o 

Burzu cenných papírů Praha, a.s., poplatky jsou stanoveny jednak fixně pro 

přijetí cenných papírů k obchodování a procentuálně za roční poplatky spojené 

s možností obchodování. Pro rok 2009 byl stanoven jednorázový poplatek za 

přijetí cenných papírů k obchodování na hlavním trhu burzy 50 000 Kč a roční 

poplatek za obchodování byl stanoven na 0,05 % z objemu emise (max. 300 000 

Kč). 

 

„Souběžně s náklady na  realizaci emise obligace je nutno zdůraznit, že podniku 

emitujícímu obligace vzniknou i pozdější náklady, které nabývají podoby úrokových 

plateb za obligaci a poplatky s nimi spojené, prémie nebo rozdíly nominálních hodnot 

obligace a jejího emisního kurzu.“ [21] 

 

4.4 Vlastní doporučení:  

 

Korporace takto velkého rozsahu, jako je společnost ČEPS a.s, má na získání 

nových cizích finančních prostředků nejvíce možností. Může zvolit bankovní úvěr, 

emisi akcií, emisi obligací, nebo kombinaci obou těchto prostředků. 

Emisí akcií může takto velká korporace získat poměrně vysoké množství nových 

prostředků. Z mého pohledu je upsání akcií v případě takhle velkého podniku efektivní i 

z hlediska nákladů, protože čím větší bude emise akcií tak o to se budou snižovat i 

emisní náklady. Prostřednictvím upsání akcií je možné získat nové prostředky v řádu 

desítek až stovek miliard korun. Jako příklad můžeme uvést společnost NWR, která pří 

úpisu na pražské burze cenných papíru získala nové prostředky v řádech miliard korun. 

Je třeba brát v potaz také to, že NWR je společností se širokou škálou působnosti jak na 

Českém, tak také i na zahraničním trhu. I například menší společnosti než je NWR 

dokáže na trhu s dlouhodobými cennými papíry získat podstatně větší objem 

investičních prostředků než pomocí bankovního úvěru a obligacemi. Pokud investoři 

vidí, že společnost vstupující na burzovní trh je prosperující a tvoří trvale kladné 
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hodnoty, budou mít zájem se podílet na vytvořeném zisku při vyplácení dividend a 

kapitálovém zisku, čímž budou její akcie vysoce likvidní. 

Příčiny nízkého počtu IPO na kapitálovém trhu v České republice podle průzkumu 

Ing. Meluzína [22]: 

 Podniky IPO nepovažují za možný zdroj jejich financování. Jednou z příčin je 

skutečnost, že bankovní úvěry jsou pro společnosti lehce dostupné a podniky je 

navíc považují za méně nákladné, než by byla IPO. Druhý důvod je oprávněný, 

protože požadovaná suma peněžních prostředků většinou nedosahuje objemů, ve 

kterých by se emise měla pohybovat, aby byla efektivní. 

 Další příčinou, proč podniky neuvažují o IPO, může být skutečnost, že vedení 

společnosti vzájemně porovnává náklady na IPO v procentuálním vyjádření 

s roční úrokovou sazbou z bankovního úvěru. Tato úvaha je ale zcela mylná, 

protože jestliže sečteme náklady (úroky) z bankovního úvěru za celou dobu jeho 

existence, tato částka většinou převýší jednorázové náklady na IPO. 

 Emise akcií může způsobit snížení nebo ztrátu kontroly nad společností. 

 Z důvodu malého počtu IPO na českém kapitálovém trhu nemají firmy dostatek 

zkušeností s emitováním akcií. Celkově ale proces IPO považují za časově 

náročný a mají obavy z možného neúspěchu této akce, který by jim mohl přinést 

další negativní dopady. 

 

,,IPO v České republice vytvořily nadnárodní společnosti, které mají v České 

republice dceřinou společnost, sídlící v zahraničí, kde získávání peněžních prostředků 

prostřednictvím IPO je obvyklé.  

Na IPO je ale třeba nahlížet také jako na další krok ve vývoji společnosti, ne 

pouze jako na prostředek získání finančních zdrojů.“ [22] 

Dluhopisy velké korporace mohou pří úspěšném upsání svých akcií získat stejně 

vysoký podíl jako u bankovních úvěrů, nebo i vyšší, pokud nebudeme brát v potaz úvěr 

poskytnutý bankovním společenstvím. Výhodou je, že dluhopisy je možné vydávat 

s delší dobou splatnosti, než jaké obvykle bývají u úvěru. Takto získané prostředky 

může společnost využít bez ohledu na to, zda má majetek vázaný bankovním ústavem a 

není nijak omezován požadavky ze strany banky. 
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Společnost by měla zvažovat použití externího kapitálu, také podle toho za 

jakým způsobem jej hodlá využívat. Například pokud společnost bude chtít financovat 

nákup nové nemovitosti, bude lepší a rychlejší využít bankovního úvěru, takto využité 

finance banka bude považovat i jako bankovní záruku čímž tento proces bude rychlejší. 

Pokud bude chtít společnost nakoupit nové technologie, výhodnější bude zřejmě využití 

emise cenných papíru proto, že banka by danou investici nemusela vyhodnotit jako 

vysoce výnosovou, v tom případe je vhodné zvolit dluhopisy s delší dobou splatnosti. 

Při vyhodnocování zda je pro společnost vhodnější emise obligací, nebo 

bankovní úvěr, je také zásadním prvkem způsob jakým bude probíhat splacení 

vypůjčených finančních obnosů a úroků. U splacení úvěru ve většině případů převažuje 

splácení jistiny a úroku. Při splácení obligací se přistupuje k tomu, že se vyplácí 

v jednotlivých letech cenný papír a k vyplácení jistiny dochází až na konci doby 

splácení obligace. Takto uvedené postupy považuji za zcela nejběžnější. Pokud podnik 

očekává, že výnos z investice se začne realizovat okamžitě po jejím uvedení do 

provozu, může zvolit variantu úvěru. Pokud společnost předpokládá, že se výnosy 

začnou uskutečňovat po určité době provozu, bude vhodnější financování formou 

obligací.  
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5 Investiční plán ČEPS, a.s. do roku 2022 

 

Na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku bylo v roce 

2012 vynaloženo 3 770,7 mil. Kč. V roce 2012 pokračoval rozvoj a obnova 

přenosové soustavy, tzn. obnova a modernizace vedení a transformoven. 

Realizované investiční akce se týkaly přípravy na připojování nových zdrojů, 

jako jsou paroplynový blok elektrárny Počerady a Mělník, nový jaderný zdroj v 

Temelíně a větrný park Chomutov, dále se zaměřují na posílení a výstavbu 

nových vedení pro zásobování severní Moravy, na zvýšení kapacity 

příhraničních propojení a posílení přenosových vedení v oblasti severočeských 

hnědouhelných elektráren východním směrem. Akce obnovy zařízení přenosové 

soustavy vyplývají z jejího technického stáří a jsou v první řadě zaměřeny na 

obnovu rozvoden a jejich přechod na dálkové ovládání. Součástí investiční 

činnosti jsou i přípravné akce pro možné investice spojené s instalací 

obnovitelných zdrojů energie v mezinárodním měřítku. Z velkých akcí byly v 

letošním roce uvedeny do majetku vedení 400 kV Chotějovice – Výškov v 

hodnotě 0,8 mld. Kč a transformovna Kletné 0,8 mld. Kč. Dokončena byla i 

poslední část rekonstruované transformovny v Horních Životicích. 

ČEPS bude muset do roku 2022 do nové infrastruktury investovat cca 4,1 

mld. Kč ročně, do roku 2022 to bude více než 67 mld. Kč. Důvody rozvoje 

přenosové soustavy jsou zapříčiněny výstavbou nových zařízení, změnou 

technické náročnosti a složitosti stávajících zařízení, nárůstem spotřeby 

elektrické energie v průmyslových regionech, přetoky elektrické energie v rámci 

Evropy, stárnutí prvku přenosové soustavy.  

V posledním desetiletí  

 roste množství přenášené elektřiny v důsledku stoupající intenzity 

obchodování a spotřeby. 

  mění se charakter výrobních zdrojů zapojených do soustavy. 

 mění se nároky na schopnost přenosové sítě dopravovat vyrobenou 

elektřinu ke spotřebitelům. 
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Součástí těchto investic je: 

 výstavba nových vedení 

 posílení kapacity některých vedení stávajících 

 dokončení přechodu stanic přenosové soustavy na dálkové ovládání 

 nová zařízení umožňující připojení nových zdrojů elektrické energie 

Nutnost investovat do rozvoje přenosové soustavy můžeme rozdělit to třech 

kategorií. 

 Zdroje výroby 

 Distribuční společnosti 

 Zahraniční přetoky  

 

 Podrobný plán akcí pro období 2013 až 2022 (viz. příloha č. 2,3,4 a 5) 

5.1 Výrobní zdroje elektrických energií [23]: (obrázek č. 4) 

 Modernizace zdrojů v severozápadních Čechách 

 Výstavba nového jaderného zdroje ETE 

 Připojení OZE (větrné parky do PS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4- Výrobní zdroje 
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5.2 Distribuční společnosti [23]: (obrázek č. 5)  

 Nárůst spotřeby v okolí Ostravy 

 Požadavky na nárůst transformačního výkonu PS/DS v západních 

Čechách 

 Bezpečnost dodávek v hlavním městě 

 

5.3 Zahraničí [23]: (obrázek č. 6)  

 Podpora evropského energetického trhu s elektřinou 

 Integrace obnovitelných zdrojů a odstavení jaderných elektráren v 

Německu, kruhové toky. 

 Obrázek 5 - Distribuční společnosti 
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Obrázek 6 - přeshraniční přetoky 
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6 Závěr 

Cílem této práce bylo zpracovat doporučeni, jak by měla společnost 

financovat své budoucí aktivity ve výstavbě vedení a zřizováni nových zdrojů. 

V současné době má společnost dostatek vlastních investičních zdrojů. 

S variantou financováni dlouhodobého hmotného majetku z externích cizích 

zdrojů společnost Čeps a.s. počítá v budoucích letech, kdyby se sešlo více 

finančně náročných investičních akcí. 

Externí financování nabízí oproti internímu financování různé způsoby 

možností, kterými dokážu financovat různé investiční rozhodnutí se 

zohledněním na současnou ekonomickou situaci a samostatně se přizpůsobit 

jednotlivým situacím. 

Důležitou část tvoří rating společnosti a také jeho význam pro 

individuální proces externího financování, protože výsledek hodnoceného 

procesu má důležitý význam pro ovlivnění stupně klienta v průběhu žádosti o 

úvěr, tak jako nezávislé hodnocení hospodářských dat pro budoucí investory, 

kteří se zajímají o určitou emisi cenných papíru, jak na hlavním, tak i na 

vedlejším kapitálovém trhu. 

Externí financování podniku je problematikou, kterou se musí zabývat 

většina společností, protože pro další rozvoj společnosti je nezbytné získávání 

nových finančních prostředků. Externí zdroje v určitém časovém rozmezí 

vyžadují méně nákladů, a jsou tedy pro podnik efektivnějšími a lze se s nimi 

setkat v mnohem rozmanitých podobách než u interních zdrojů.  
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Použité zkratky:  

a.s.  Akciová společnost  

CF  Tok hotovosti (Cash flow) 

ČSH  Čistá současná hodnota 

i  Úroková sazba 

MV  Míra výnosnosti 

n  Jednotlivá léta životnosti 

N  Doba životnosti 

N  Nominální cena dluhopisu 

OAKT  Oběžná aktiva 

RAB  Regulatorní báze aktiv 

T  Doba výstavby 

T  Tržní cena dluhopisu 

u  Roční nominální výnosová míra dluhopisu (v %) 

Vi  Výnosnost individuální akcie podniku 

VK  Vlastní kapitál 

T  Doba výstavby 

T  Tržní cena dluhopisu 

UCTE  Svaz pro koordinaci přenosu elektřiny, koordinující zájmy 

operátorů  

   PS 24 evropských zemí  

WACC Vážené průměrné náklady kapitálu (Weighted Average Costs of  

   Capital) 

Z  Zisk 
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Příloha č. 1 

Rozvaha 

Aktiva Pasiva 

Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál 

dlouhodobý nehmotný majetek základní kapitál 

dlouhodobý hmotný majetek kapitálové fondy 

dlouhodobý finanční majetek  fondy ze zisku  

  výsledek hospodaření 

Oběžná aktiva  Cizí kapitál 

zásoby rezervy 

dlouhodobé pohledávky krátkodobé závazky 

krátkodobé pohledávky dlouhodobé závazky  

finanční majetek bankovní úvěr 

    

Časové rozlišení Časové rozlišení 

    

Aktiva celkem Pasiva celkem 
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