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1. Úvod 

Investiční rozhodování je v dnešní době nedílnou součástí každého podniku. 

Společnost bez inovací, modernizací, nákupů nových technologií či zařízení není schopna 

čelit silné konkurenci na rychle se vyvíjejícím trhu. Investiční činnost představuje dlouhodobý 

a náročný proces, při kterém je důležité věnovat pozornost i faktoru času a riziku. Investiční 

projekt ovlivňuje nejen ekonomiku v podniku, ale také jeho budoucí stabilitu. Aby se 

společnost správně rozhodla, zda jí investiční projekt přinese ekonomický prospěch či nikoliv, 

měla by zhodnotit ekonomickou efektivnost investičních projektů. Právě z těchto důvodů bylo 

vybráno téma, týkající se posouzení investičního záměru, jenž je pro podnik v současnosti 

velmi zásadní. 

Při vyhodnocení investičních projektů je důležitá kvalita získaných vstupních 

informací, mezi které lze zařadit peněžní toky tvořené kapitálovými výdaji a peněžními 

příjmy generovanými v době životnosti investice. Správná identifikace vstupních údajů je 

obtížný a dlouhodobý proces.  

Cílem bakalářské práce je zhodnocení ekonomické efektivnosti budoucího 

investičního projektu ve společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. Základním cílem 

projektu je výběr vhodné varianty řešení problému stávajících výrobních zařízení ocelárny, 

jelikož jejich životnost končí v roce 2015 a současný stav nesplňuje budoucí legislativní 

požadavky vůči Integrované prevenci a omezování znečištění a s tím spojené ekologické 

podmínky týkající se provozu ocelárny. V této souvislosti podnik analyzuje možné varianty 

řešení, mezi něž patří generální oprava stávajících konvertorů či jejich nahrazení novou 

technologií ve formě elektrické obloukové pece, ale i krajní variantu řešení, znamenající 

uzavřít vlastní ocelárnu a zajistit dodávky pro válcovací tratě externími dodavateli. 

V rámci mé bakalářské práce budou pro posouzení ekonomické efektivnosti 

investičních projektů použity dynamické metody respektující faktor času, mezi něž se řadí 

metoda čisté současné hodnoty, vnitřního výnosového procenta a indexu ziskovosti. Podnik se 

rozhodl financovat investici jen z vlastních zdrojů, proto budou kritéria stanovená pro 

nezadlužený projekt. S ohledem na citlivý charakter informací použitých v bakalářské práci, 

jsou všechny hodnoty záměrně upraveny koeficienty a vyjádřeny v peněžních jednotkách (p. 

j.). Výstupem této práce jsou propočty výše uvedených metod, jejich ekonomická interpretace 

a doporučení, která varianta řešení je pro podnik nejvýhodnější. 
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2. Vymezení základních pojmů k oblasti hodnocení investic 

V teoretické části bakalářské práce budou vymezeny pojmy podnik, podnikání, 

investice a jejich členění, investiční rozhodování, zdroje financování, parametry hodnocení 

investičních projektů, dále budou charakterizovány ekonomická kritéria hodnocení 

investičních projektů, zejména statická a dynamická kritéria hodnocení projektů.  

2.1. Základní pojmy z oblasti podniku 

V nejobecnějším pojetí lze na podnik nahlížet jako na subjekt, v němž dochází k 

přeměně vstupů na výstupy.
1
 Obsáhleji je podnik vymezen jako „uspořádaný soubor 

prostředků, zdrojů, práv a jiných majetkových hodnot (ať vlastních či pronajatých), které 

slouží podnikateli k provozování podnikatelských aktivit“.
2
 Wöhe popisuje podnik jako 

„plánovitě organizovanou hospodářskou jednotku, v níž se zhotovují a prodávají věcné statky 

a služby“.
3
 Podnik je v obchodním zákoníku definován jako „soubor hmotných, jakož i 

osobních a nehmotných složek podnikání“.
4
 

Autor Mikoláš uvádí, že „podnikání již není jen tokem času v projektu (než se projekt 

realizuje), ale často je tokem projektů a akcí (jejich realizací) v časoprostoru“.
5
 Srpková ve 

své knize uvádí, že ,,teorie podnikání nezaručuje automatický úspěch bez nadání a příslušných 

vlastností podnikatele. Pomáhá podnikateli najít nejlepší cestu k úspěchu, překonání bariéry a 

vyhnout se neúspěchu.“
6
 V obchodním zákoníku se podnikáním rozumí „soustavná činnost 

prováděna samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem 

dosažení zisku“.
7
 Synek charakterizuje podnikání několika rysy, mezi které lze zařadit snahu 

o zhodnocení vloženého kapitálu, snahu o uspokojení potřeb zákazníků, podnik musí také 

čelit riziku a snažit se ho minimalizovat a vložený kapitál (vlastní i cizí).
8
 

                                                 
1 SRPOVÁ, Jitka a Václav ŘEHOŘ. Základy podnikání. Praha: Grada Publishing, 2010. 432 s. ISBN 978-80-

247-3339-5. 
2
 VEBER, Jaromír a Jitka SRPOVÁ. Podnikání malé a střední firmy. 2. aktualizované a rozšířené vyd. Praha: 

Grada Publishing, 2008. 320 s. ISBN 978-80-247-2409-6 (s. 16). 
3
 WÖHE, Gunter a Eva KISLINGEROVÁ. Úvod do podnikového hospodářství. 2. přepracované a doplněné vyd. 

Praha: C. H. Beck, 2007. 928 s. ISBN 978-80-7179-897-2 (s. 4). 
4
 Obchodní zákoník a insolvenční zákon: a přepisy související. 7 rozšířené vyd. Olomouc: Anag, 2008. ISBN 

978-80-7263-446-0. (§5, Zákon č. 513/1991 Sb.) 
5
 MIKOLÁŠ, Zdeněk. Podnikání a synergie. Ostrava: Repronis, 2002. 85 s. ISBN 80-7329-025-1 (s. 9). 

6
 SRPOVÁ, Jitka a Václav ŘEHOŘ. Základy podnikání. Praha: Grada Publishing, 2010. 432 s. ISBN 978-80-

247-3339-5 (s. 18). 
7
 Obchodní zákoník a insolvenční zákon: a přepisy související. 7 rozšířené vyd. Olomouc: Anag, 2008. ISBN 

978-80-7263-446-0. (§2, Zákon č. 513/1991 Sb.) 
8
 SYNEK, Miloslav a Eva KISLINGEROVÁ a kol. Podniková ekonomika. 5. přepracované a doplněné vyd. 

Praha: C. H. Beck, 2010. 498 s. ISBN 978-80-7400-336-3. 
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2.1.1. Typologie podniků 

Obecná charakteristika podniku zahrnuje množství jednotek, které se vzájemně liší, ale 

z nichž po zachycení společných znaků můžeme vytvořit soubory (typy). U společností 

stejného typu lze najít společné znaky, kterými se odlišují od jiných typů. Třídění na typy 

podniků se označuje jako typologie. Je možno najít shodné znaky podniků průmyslových, 

zemědělských, velkých i malých. Existuje množství hledisek, pomocí nichž lze podniky třídit.  

Podniky lze členit podle sektorů a hospodářských odvětví, v nichž se nacházejí. 

Sektorem se rozumí část národního hospodářství. Ekonomika se tradičně člení do tří hlavních 

sektorů: primární, sekundární a terciální. Primární sektor neboli zemědělský sektor (A-

agriculture) tvoří podniky prvovýroby, které získávají statky přímo z přírody. Patří zde 

zemědělství, lesnictví, myslivost a rybolov. Další skupinu podniků tvoří sekundární sektor 

čili sektor průmyslu (I-industry). Do této třídy patří podniky, pro které je typická 

druhovýroba. Tyto podniky zpracovávají statky získané prvovýrobou na výrobní prostředky a 

spotřební předměty. Mezi průmyslová odvětví se řadí těžba nerostných surovin, 

zpracovatelský průmysl, výroba a distribuce elektřiny, plynu a vody, stavebnictví. Poslední, 

terciální sektor, je sektor služeb (S-services). Tento sektor tvoří podniky, které jsou typické 

svým nevýrobním charakterem. Mají největší podíl na zaměstnanosti. Sektor služeb zahrnuje 

obchod, ubytování, dopravu, bankovnictví, školství, zdravotnictví a mnoho dalších. 

Historicky nejstarší strukturou národního hospodářství je struktura, v níž převažuje 

zemědělství, průmysl a nakonec služby (označována jako AIS). V současnosti je ale struktura 

hospodářství odlišná. V průběhu času se postupně měnila, až dostala dnešní podobu. 

V současné struktuře národního hospodářství už služby převládají (struktura SIA). V České 

republice se používá členění podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností (dále jen 

OKEČ). OKEČ rozděluje průmysl do 17 odvětví (průmysl paliv, energetický, strojírenství, 

papíru a celulózy, potravin atd.), zemědělství do 3 odvětví (zemědělství a myslivost, lesnictví, 

těžba dřeva a přidružené činnosti, rybolov, chov ryb a přidružené činnosti) a služby do 9 

odvětví (obchod, pohostinství a ubytování, doprava, peněžnictví, aj.).
9
 

Dále lze klasifikovat podniky podle velikosti na velké, střední a malé, případně i 

podrobněji. Kritérium využívané při tomto členění je počet zaměstnanců, které je nejčastější, 

velikost obratu, velikost kapitálu nebo zisk. V České republice se v současnosti využívá 

kombinované kritérium, a to počet zaměstnanců a výše obratu. Podle Svazu průmyslu České 

                                                 
9
 SYNEK, Miloslav a Eva KISLINGEROVÁ a kol. Podniková ekonomika. 5. přepracované a doplněné vyd. 

Praha: C. H. Beck, 2010. 498 s. ISBN 978-80-7400-336-3. 
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republiky se za malý podnik považuje takový podnik, kde počet zaměstnanců je menší než 

100 a kde roční obrat nepřesahuje 30 mil. Kč. Pro střední podnik je typickým rysem počet 

zaměstnanců do 500 a obrat menší než 100 mil. Kč. Ostatní podniky se řadí mezi velké.  

Firmy je možno členit i podle typu výroby, ovšem jen v případě výrobních podniků. 

Mezi hlavní typy produkčních forem patří výroba hromadná, kdy podnik dlouho a často 

vyrábí jen jeden druh výrobku (např. elektrárny, pivovary), vázaná, u níž podnik mimo hlavní 

výrobu produkuje navíc sdružené nebo vedlejší výrobky, druhová, kde se vyrábí jeden druh 

výrobku, ale v odlišných rozměrech, váze apod. (cihelny), sériová, která vyrábí v sériích (ve 

skupinách výrobků) a ty procházejí výrobním programem najednou. Řadíme zde strojírenskou 

výrobu, konfekční průmysl a mnoho dalších. Dalším typem je plynulá výroba, která spočívá 

v permanentním sledu časově totožných pracovních úkonů, jenž postupně mění vstupní 

suroviny na konečný výrobek. Posledním typem je výroba kusová, kde se vyrábí různé druhy 

výrobků v malém množství. Typická je zakázková výroba např. ve spotřebním průmyslu.
10

 

2.1.2. Právní forma podniků 

Podle právní formy podnikání lze rozlišovat několik typů podniků, viz obr. 2.1. 

Podnik jednotlivce (fyzické osoby) je vlastněn jednou osobou. Je obvykle kapitálově slabý. 

Podnikatel ručí za závazky celým svým majetkem. Výhodou ale je, že k založení stačí i menší 

kapitál a jeho regulace ze strany státu je minimální. Nejčastější formu zastupuje živnost.  

Obrázek 2.1 - Právní forma podniků

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě: SYNEK, Miloslav a Eva KISLINGEROVÁ a kol. Podniková ekonomika. 

5. přepracované a doplněné vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. 498 s. ISBN 978-80-7400-336-3. 

Osobní společnosti jsou tvořeny a vlastněny dvěma a více osobami, které si rozdělují 

zisk a společně jsou odpovědné za případné ztráty. Společníci se zúčastňují podnikání osobně. 

V České republice se vyskytují dva druhy osobních společností, a to veřejná obchodní 

společnost a komanditní společnost. Veřejná obchodní společnost (dále jen v.o.s.) je 

typickým představitel osobní společnosti. Podnik zakládají nejméně dva podnikatelé, kteří 

                                                 
10

 SYNEK, Miloslav a Eva KISLINGEROVÁ a kol. Podniková ekonomika. 5. přepracované a doplněné vyd. 

Praha: C. H. Beck, 2010. 498 s. ISBN 978-80-7400-336-3. 
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podnikají pod společným jménem. Společnost je právnickou osobou, a proto musí být zapsána 

v obchodním rejstříku. Vklady společníků (peněžité i nepeněžité) se stávají majetkem firmy. 

Všichni společníci ruční za závazky celým svým majetkem. Podnikání je upraveno 

společenskou smlouvou. Komanditní společnost je obchodní společnost, kterou zakládají 

minimálně dva společníci, z nichž jeden nebo více ručí za závazky do výše svého vkladu, tzv. 

komanditisté. Jeden či více společníků ručí za závazky celým majetkem, tzv. komplementáři.  

Typickým znakem kapitálové společnosti je kapitálová účast společníků, jejich osobní 

účast na podnikání nebo řízení podniku. Kapitálová společnost v České republice má podobu 

společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Společnost s ručením omezením 

(dále jen s.r.o.) může být založena fyzickými i právnickými osobami. Zakladatelem může být 

jen jedna osoba. Základní kapitál musí být alespoň 200 tis. Kč, každý společník vkládá 

minimálně 20 tis. Kč. Společnost odpovídá za závazky celým svým majetkem, společník jen 

do výše svého vkladu zapsaného v obchodním rejstříku. Vrcholným orgánem s.r.o. je valná 

hromada, statutárním orgánem je jednatel (či jednatelé). Na základě společenské smlouvy 

může být na valné hromadě volena i dozorčí rada. Tato forma podniku je velmi oblíbená a 

rozšířená. Akciová společnost (dále jen a.s.) má základní jmění rozděleno na akcie s 

nominální hodnotou. Minimální základní kapitál je 20 mil. Kč s veřejnou nabídkou akcií a 2 

mil. Kč bez veřejné nabídky. Podnik lze založit jedním zakladatelem, jenž je právnická osoba 

nebo více zakladateli. Za závazky a.s. odpovídá celým majetkem, akcionář za závazky neručí. 

Vnitřní organizace je ve světě odlišná. V České republice valná hromada volí představenstvo 

a dozorčí radu, která je nejvyšším kontrolním orgánem. Představenstvo jmenuje a odvolává 

generálního ředitele či vrcholové vedení. Typickým rysem a.s. je akcie. Akcie je cenný papír, 

s nímž jsou spojena práva akcionáře podílet se na řízení firmy, zisku a likvidačním zůstatku.  

Družstvo je organizace vlastněná a provozovaná společností osob, které nemají za cíl 

vytvářet zisk, ale dávat užitek svým členům. Nejznámější družstva jsou spotřební, nákupní, 

úvěrová, aj. Družstvo zakládá 5 a více členů (to neplatí, jsou-li členy alespoň 2 právnické 

osoby). Po založení lze přijímat další členy. Je to právnická osoba ručící za závazky celým 

majetkem, členové za závazky neručí. Základní jmění je tvořeno vklady členů, jejichž 

minimální výši stanoví stát. I družstvo má své orgány jako je členská schůze, představenstvo a 

kontrolní komise, nebo vše vykonává členská schůze v případě malých družstev. 
11

 

                                                 
11

 SYNEK, Miloslav a Eva KISLINGEROVÁ a kol. Podniková ekonomika. 5. přepracované a doplněné vyd. 

Praha: C. H. Beck, 2010. 498 s. ISBN 978-80-7400-336-3. 
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2.2. Investice a jejich členění 

Valach uvádí, že investice se v nejširší ekonomické teorii charakterizují jako 

„ekonomická činnost, při níž se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné 

spotřeby s cílem zvýšení produkce statků v budoucnosti“.
12

 Je možno se setkat i s širším 

pojetím tohoto pojmu, kdy investicí se rozumí užití finančních prostředků k obstarání 

hmotného, nehmotného či finančního majetku s dlouhodobou, ale i krátkodobou povahou 

(zásoby, stroje, patenty, licence, cenné papíry 
13

. Ekonomická teorie popisuje investice jako 

„kapitálová aktiva sestávající ze statků, které nejsou určeny pro bezprostřední spotřebu 

(investiční statky, kapitálové statky nebo výrobní statky), ale jsou určeny pro užití ve výrobě 

spotřebních statků nebo dalších kapitálových statků“
14

. 

Investice jsou tokovou veličinou. Všeobecně je možné investice klasifikovat podle 

mnoha hledisek. Obecně na investice můžeme nahlížet ze dvou základních pohledů, a to z 

pohledu makroekonomického a mikroekonomického. Je možno ale také použít členění ve 

vztahu k rozvoji podniku nebo z hlediska účetnictví a mnoho dalších. 

2.2.1. Investice z hlediska účetnictví 

Z hlediska účetnictví dělíme investice na finanční, hmotné a nehmotné. Do skupiny 

finančních investic řadíme nákup dlouhodobých cenných papírů (obligací, zástavních listů, 

dlouhodobých směnek), vklady do společností (účasti, podílové listy), dlouhodobé půjčky 

koupené s cílem obchodovat s nimi a získat úroky, dividendy, podíly na zisku a výnosy. 

Druhou skupinu tvoří hmotné investice, které využíváme především k vytváření nebo 

rozšiřování výrobní kapacity. Jedná se o stavbu nových budov, dopravních cest, o nákup 

strojů, výrobních zařízení, pozemků a dopravních prostředků, jejichž pořizovací cena je vyšší 

než 40 000 Kč a doba životnosti delší než 1 rok. Do skupiny nehmotných investic řadíme 

nákup know-how, licencí, softwaru, autorských práv, výdaje na výzkum a vývoj, vzdělávání 

pracovníků, sociální rozvoj, výdaje spojené se založením podniku a podobně. Pokud je 

hodnota nehmotných investic nižší než 60 000 Kč, zahrnujeme je přímo do provozních 

nákladů.
 15

 

                                                 
12

 VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Praha: Ekopress, 2001. 448 s. ISBN 80-

86119-38-6 (s. 16). 
13

 WOHE, Gunter a Eva KISLINGEROVÁ. Úvod do podnikového hospodářství. Praha: C. H. Beck, 1995, 748 s. 

ISBN 80-7179-014-1. 
14

 ADAM, J. H.: Dictionary of Business English. 2nd ed. Harlow: Longman York Press, 1989. 564 s. ISBN 0-

582-05029-4. 
15

 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. 3. uprav. vyd. Praha: Ekopress, 2010. 226 s. 

ISBN 978-80-86929-68-2. 
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2.2.2. Investice podle vztahu k rozvoji podniku 

Podle tohoto hlediska je možné rozlišovat investice rozvojové, obnovovací a 

mandatorní. Rozvojové neboli rozšiřovací investice jsou orientované na expanzi. Jedná se o 

projekty, které vedou ke zvýšení stávající výrobní kapacity, zavedení nové technologie 

výroby nebo nových výrobků. Tento typ investic se projeví nejčastěji ve formě růstu tržeb. 

Obnovovací investice představují obnovu, náhradu ale i modernizaci výrobního zařízení, 

které je u konce své životnosti, s cílem snížit náklady spojené s daným výrobním zařízením. 

Cíle mandatorních investic do projektů nejsou ekonomické, ale týkají se dosažení souladu s 

existujícími zákony, předpisy, směrnicemi a nařízeními, které upravují oblasti podnikatelské 

činnosti. Tyto investice se obvykle týkají ochrany životního prostředí, zlepšení pracovního 

prostředí, bezpečnosti práce, dodržování hygienických a jiných požadavků daných zákonem 

včetně směrnic Evropské Unie.
 16

 

2.2.3. Investice z hlediska makroekonomického 

Z makroekonomického hlediska je možno investice definovat jako statky, které nejsou 

určeny k okamžité spotřebě, ale jsou určeny pro budoucí použití, kde přinesou další statky.
17

 

Jsou rozlišovány investice hrubé a čisté. Hrubé investice jsou definovány jako přírůstek 

kapitálového majetku za dané období. Mezi hrubé investice můžeme zařadit přírůstek 

hmotného a nehmotného investičního majetku, nejčastěji budov, strojů, licencí a přírůstek 

zásob. Přírůstek hmotného a nehmotného majetku bývá často spojován do pojmu hrubá tvorba 

fixního kapitálu. Nezahrnujeme zde přírůstky finančních investic (dlouhodobé cenné papíry) 

ani přírůstky pozemků. Čisté neboli rozšiřovací investice se rovnají hodnotě hrubých 

investic, které jsou snížené o znehodnocení kapitálu, zejména o odpisy. Ve většině případů 

čisté investice tvoří méně než polovinu z hrubých investic. Výši odpisů je obtížné určit.
 18

 

2.2.4. Investice z hlediska mikroekonomického 

Investice z mikroekonomického (podnikového) pohledu lze chápat jako peněžní 

výdaje, u nichž se očekává přeměna na budoucí peněžní příjmy během delšího časového 

období. V praxi se používá pro definování delšího časového období hranice 1 roku. Velikost 

výdajů se obvykle stanovuje pomocí právních norem. Tyto peněžní výdaje se označují jako 

                                                 
16

 FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Investiční rozhodování a řízení projektů. Praha: Grada Publishing, 2011. 416 s. 

ISBN 978-80-247-3293-0. 
17

 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. 3. uprav. vyd. Praha: Ekopress, 2010. 226 s. 

ISBN 978-80-86929-68-2. 
18

 VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Praha: Ekopress, 2001. 448 s. ISBN 80-

86119-38-6. 
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kapitálové výdaje, které se odlišují od provozních výdajů, jejichž přeměna na budoucí peněžní 

příjmy se očekává v rámci 1 roku.
19

 

2.2.5. Investice podle stupně závislosti 

Podle velikosti vzájemné závislosti můžeme rozlišovat vzájemně se nevylučující a 

vzájemně se vylučující projekty. V případě vzájemně se nevylučujících projektů se jedná o 

takovou skladbu projektů, kdy realizace jednoho projektu nevylučuje realizaci projektu 

jiného. Jediný faktor, který by nás mohl omezovat, je nedostatek finančních zdrojů pro 

realizaci investičního projektu. Příkladem může být investice do nového výrobního zařízení a 

nové výpočetní techniky. Vzájemně se vylučující projekty nastanou v případě takového 

portfolia investic, kdy realizace jednoho projektu vylučuje automaticky realizaci dalšího 

projektu. Příkladem může být rekonstrukce staré výrobní haly nebo likvidace a postavení 

nové výrobní haly.
 20

 

2.2.6. Investice podle typu peněžních toků z investice 

Podle typu peněžních toků rozlišujeme dva typy investičních projektů. Prvním typem 

jsou projekty s konvenčním peněžním tokem. Jsou to investiční projekty, u nichž 

kapitálový výdaj uskutečněný na začátku investice přechází v kladné peněžní příjmy v době 

fungování investice. Změna záporného peněžního toku na kladný nastává pouze jednou. 

Projekty s nekonvenčním peněžním tokem se vyskytují v investičních případech, kdy 

dochází k více změnám ze záporného peněžního toku na kladný peněžní tok a opačně. Může 

se jednat o výdaje, které vznikají v době likvidace projektu nebo rekultivace krajiny po 

ukončení těžby.
 21

 

2.3. Investiční rozhodování 

Investiční rozhodování můžeme zařadit mezi nejvýznamnější druhy podnikových 

rozhodnutí, jelikož jeho hlavní náplní je rozhodování o přijetí nebo odmítnutí jednotlivých 

investičních projektů. Dopad projektů na prosperitu nebo neúspěch firmy velice závisí na 

jejich velikosti. 

                                                 
19

 VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Praha: Ekopress, 2001. 448 s. ISBN 80-

86119-38-6. 
20

 HRDÝ, Milan a Jiří STROUHAL. Finanční řízení. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. 228 s. ISBN 978-80-

7357-580-9. 
21

 HRDÝ, Milan a Jiří STROUHAL. Finanční řízení. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. 228 s. ISBN 978-80-

7357-580-9. 
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Strategický charakter investičního rozhodování by měl vycházet ze strategie firmy a 

podílet se na jejím uskutečnění. Investiční rozhodování napomáhá dosahování růstu hodnoty 

firmy. Celý proces od přípravy až po výběr investičních projektů by měl vycházet nejen ze 

strategických cílů podniku, ale měl by i dodržovat jednotlivé složky strategie, mezi které se 

řadí strategie: 

 výrobková (výběr výrobků a služeb, které chce firma rozvíjet nebo utlumovat), 

 marketingová (volba trhů, na které se chce firma orientovat, jak se na ně dostane a jak 

bude podporovat svůj prodej), 

 inovační (na jaké technologie, procesy a výrobky podnik zaměří své inovační úsilí), 

 finanční (výběr struktury financování zdrojů), 

 personální (jaké druhy pracovníků, kompetencí a znalostí chce firma uplatnit), 

 zásobovací (druhy vstupů a způsoby jejich zabezpečení).
22

 

Při rozhodování o investičním projektu je nutné, aby investor zohlednil tři kritéria: 

výnosové důsledky projektu, rizika spojená s peněžním tokem a důsledky z hlediska likvidity. 

Tyto tři skutečnosti spolu úzce souvisí, ovlivňují se a vytvářejí tzv. investorský 

trojúhelník (viz Obrázek 2.2). Ideální investice by měla podniku přinést co nejvyšší 

výnosnost, nejnižší riziko při co největší likviditě. Ve většině případů nelze dodržet všechna 

tato kritéria, jelikož se vzájemně vylučují. Proto musí podnik vždy preferovat jen určité 

kritérium z investičního trojúhelníku: riziko, výnosnost či likviditu. 

Obrázek 2.2 - Investiční trojúhelník 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě: MÁČE, Miroslav. Finanční analýza investičních projektů. 1. vydání. 

Praha: Grada Publishing, 2006. 77 s. ISBN 80-247-1557-0. 

                                                 
22

 FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Investiční rozhodování a řízení projektů. Praha: Grada Publishing, 2011. 416 s. 

ISBN 978-80-247-3293-0.s. 
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Ve skutečnosti si investoři vybírají investiční projekty, které jim při přijatelné výši 

rizika a dostatečné likviditě, přinesou požadovanou míru výnosnosti.
23

 V investičním 

rozhodování hraje významnou roli příprava a realizace investičního projektu. 

2.4. Příprava a realizace investičního projektu 

Příprava a následná realizace investičního projektu významně ovlivňuje úspěch 

podniku v oblasti dlouhodobého financování, a proto je nutné věnovat tomuto procesu 

pozornost. Vše od počáteční myšlenky, přes výstavbu až po jeho likvidaci je spojeno s 

podnikovou strategií. Proces můžeme rozčlenit do 4 základních fází: 

 předinvestiční fáze, 

 investiční fáze, 

 provozní fáze, 

 ukončení a likvidace projektu. 

2.4.1. Předinvestiční fáze 

Předinvestiční fáze je výchozím předpokladem dobré realizace a úspěšného fungování 

investičního projektu. Úspěch či neúspěch této fáze investičního projektu bude záviset na 

technicko-ekonomické studii projektu. Předinvestiční fáze zahrnuje zpravidla několik dílčích 

etap, které tvoří: 

 identifikace příležitostí (opportunity study), 

 předběžný výběr a příprava projektu (pre-feasibility study), 

 hodnocení projektu (feasibility study). 

Identifikace podnikatelských příležitostí (oportunity study) je základem 

předinvestiční fáze. Cílem studie příležitostí je zpracování veškerých dostupných informací o 

jednotlivých příležitostech do formy, jenž nám umožní posoudit efekty a nadějnost projektů. 

Studie by měla být poměrně stručná, aby nevyvolávala příliš vysoké náklady. Vyhodnocení 

jednotlivých podnikatelských příležitostí spočívá ve srovnávání s variantou, která vznikne v 

případě nic nedělání.  

 

                                                 
23

 HRDÝ, Milan. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů EU. Praha: ASPI, 2006. 204 s. ISBN 

80-7357-137-4. 
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Výsledek hodnocení tvoří předběžný výběr příležitostí, kterým pak bude věnována 

větší pozornost, dále vyřazení zbylých a pro podnik neatraktivních a neefektivních příležitostí. 

Předběžná technicko-ekonomická studie (pre-feasibility study) tvoří mezistupeň a 

používá se jen u rozsáhlých projektů. Výsledkem této studie je rozhodnutí o zastavení prací na 

přípravě realizace projektu nebo rozhodnutí o zpracování detailní technicko-ekonomické 

studie. 

Technicko-ekonomická studie (feasibility study) poskytuje veškeré potřebné 

podklady, které jsou podstatné pro investiční rozhodnutí. Zahrnuje podrobné rozpracování 

technických, ekonomických, finančních a komerčních požadavků. Výsledkem je formulace 

projektu včetně jeho záměrů a charakteristik. 

Technicko-ekonomická studie by měla obsahovat marketingovou strategii, dosažitelný 

podíl na trhu, analýzu výrobního zařízení, technologie, materiál, suroviny i posouzení vlivu na 

životní prostředí. Finančně-ekonomická část studie, která by měla doprovázet celý projekt, 

obsahuje i investiční náklady projektu, výnosy a náklady v době provozu projektu a výpočty 

ukazatelů ekonomické efektivnosti. 

Feasibility study zpracovává tým složený z odborníků pomocí iteračního 

optimalizačního přístupu se zpětnými vazbami, jejichž úkolem je i identifikace základních 

rizikových faktorů a zhodnocení jejich vlivu na investiční projekt. Výstup technicko-

ekonomické studie ukazuje nejvhodnější varianty projektu, jejich časový plán realizace a 

rozpočet. 

Hodnotící zpráva (appraisal report) vychází z technicko-ekonomické studie. 

Předmětem posuzování není jen projekt, ale hodnocením prochází i finanční zdraví podniku, 

jenž má projekt realizovat, předpokládané výnosy pro akcionáře a ochrana angažovaných 

institucí. Písemná hodnotící zpráva je pak shrnutím posuzovaného projektu a všech jeho 

aspektů. 

2.4.2. Investiční fáze 

Součástí investiční fáze je velký počet činností, pomocí kterých se uskutečňuje 

realizace projektu od zadání až po uvedení investice do provozu. Předpokladem pro zahájení 

této fáze projektu je vytvoření právních, finančních a organizačních předpokladů. 
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Investiční fáze má zpravidla několik základních částí: 

 zpracování zadání stavby, 

 zpracování úvodní projektové a realizační dokumentace, 

 realizace výstavby, 

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

2.4.3. Provozní fáze 

Průběh provozní fáze je nutné hodnotit z hlediska krátkodobého a dlouhodobého. Z 

hlediska krátkodobého bereme v úvahu možné obtíže, které se týkají uvedení projektu do 

provozu a záběhového provozu a které mají příčinu v realizační fázi projektu. Příkladem 

krátkodobých obtíží je nezvládnutí technologického procesu či nedostatečná kvalifikace 

pracovníku. 

Dlouhodobý pohled se věnuje výnosům a nákladům, které plynou z celkové strategie. 

Pokud byly předpoklady v technicko-ekonomické studii chybné, můžou zásadně ovlivnit 

výnosnost investice. Nápravná opatření jsou v této fázi projektu velmi nákladná a obtížně 

realizovatelná.  

2.4.4. Ukončení a likvidace projektu 

Ukončení a likvidace projektu tvoří závěrečnou fázi životnosti projektu. Tato fáze 

přináší příjmy, které plynou z likvidace majetku, ale i náklady spojené s jeho likvidací. Při 

hodnocení ekonomické výhodnosti investice musíme brát v úvahy i náklady a výnosy spojené 

s touto fází. Likvidace projektu obsahuje zvláště aktivity spojené s demontáží výrobního 

zařízení a s jeho následnou likvidací, nápravou oblasti, prodejem nadbytečných zásob a 

mnoha dalšími činnostmi. 

Rozdíl příjmů a výdajů znázorňuje tzv. likvidační hodnotu projektu, jenž ovlivňuje 

výši peněžních toků v posledním roce životnosti projektu. V případě kladné likvidační 

hodnoty se nám zvýší ukazatelé ekonomické efektivnosti projektu, zejména čistá současná 

hodnota a vnitřní výnosové procento. Naopak záporná likvidační hodnota negativně ovlivňuje 

tyto ukazatele. V praxi obvykle výdaje spojené s ukončením investice jsou vyšší než příjmy z 

likvidace projektu. 
24
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2.5. Zdroje financování investic 

„Obecně lze financování podnikových investic charakterizovat jako činnost 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 a s 

definovanou cenou za jejich používání (cena kapitálu)“.
25

 

Zdroje financování investičních projektů je možno klasifikovat podle různých hledisek 

členění - viz Tabulka 2.1.  

Tabulka 2.1 - Druhy financování investic 

Hledisko původu zdrojů 
Hledisko vlastnictví 

vlastní zdroje cizí zdroje 

interní zdroje 

nerozdělený zisk 

odpisy 

∆ ČPK 

 

externí zdroje 

vklady vlastníků 

dotace 

dary 

 

investiční úvěry 

emitované dluhopisy 

provozní úvěry 

dodavatelské úvěry 

leasing 

směnky 

Zdroj: DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. 3. uprav. vyd. Praha: Ekopress, 2010. 226 

s. ISBN 978-80-86929-68-2. 

Mezi základní rozdělení zdrojů financování investic můžeme zařadit hledisko jejich 

místa vzniku a hledisko vlastnictví. 

2.5.1. Členění finančních zdrojů podle místa 

Finanční zdroje podle místa vzniku se rozdělují na zdroje interní a externí.
26

 

Interní zdroje financování používáme v případě, že projekt uskutečňuje již existující 

firma. K financování se využívají výsledky vlastní podnikatelské aktivity podniku, mezi které 

můžeme zařadit především: 

 nerozdělený zisk, který tvoří část zisku po zdanění a který nebyl rozdělen v podobě 

dividend a podílů na zisku. Nejčastěji se nerozdělený zisk používá pro financování 

rozvojových investic, 

                                                 
25

 FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Investiční rozhodování a řízení projektů. Praha: Grada Publishing, 2011. 416 s. 

ISBN 978-80-247-3293-0 (s.44). 
26

 FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Investiční rozhodování a řízení projektů. Praha: Grada Publishing, 2011. 416 s. 

ISBN 978-80-247-3293-0. 



- 18 - 

 

 odpisy, které vyjadřují část provozních nákladů v podniku. Tvoří relativně ustálený 

zdroj financování, 

 odprodej jednotlivých složek dlouhodobého majetku je nepříliš využívaný způsob 

financování, jelikož přináší jen malé výnosy, 

 snížení oběžných aktiv, nejčastěji ve formě úbytku zásob a pohledávek, jestliže jejich 

výše přesahuje optimální úroveň vázaných peněžních prostředků. 

Externí zdroje financování využívají pro své projekty nejen nově vznikající firmy, 

ale i existující firmy. Zapojení tohoto typu financování podnikových potřeb ale zvyšuje počet 

akcionářů a věřitelů. Rostou také náklady podniku. Proto musíme vždy zvážit všechny 

důsledky plynoucí ze zapojení externího zdroje financování. Mezi základní zdroje externího 

financování patří: 

 akcie kmenové i prioritní, které zvyšují práva akcionářů na podílu ze zisku a podílu na 

řízení firmy, 

 dlouhodobé bankovní úvěry, popřípadě dodavatelské úvěry, 

 krátkodobé bankovní úvěry, které podnik využívá pro financování části oběžných 

aktiv projektu, 

 podpora a dary, které podnik získává kupříkladu ze státního rozpočtu, ze 

specializovaných fondů, 

 rizikový kapitál, jenž představuje zpravidla navýšení základního kapitálu a 

dlouhodobého úvěru. 

Finanční zdroje podniku lze členit nejen podle místa vzniku, ale je možno použít i 

rozdělení peněžních zdrojů podniku podle vlastnictví.  

2.5.2. Členění finančních zdrojů podle vlastnictví 

Podle druhého hlediska čili podle vlastnictví dělíme zdroje financování na vlastní 

kapitál a cizí zdroje.  

Vlastní kapitál 

Vlastní kapitál je tvořen veškerými interními a některými externími zdroji 

financování, jenž představuje bezpečný zdroj pro financování investičních projektů. Mezi 

způsoby financování projektů z vlastních zdrojů řadíme základní kapitál při založení 
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společnosti, navýšení základního kapitálu například pomocí emisí akcií, uplatnění rizikového 

kapitálu, účasti, podpory a dary. 

Cizí zdroje 

U cizího kapitálu je nutné hradit jeho náklady, jako jsou například úroky z úvěru, které 

musíme splácet s pravidelnými splátkami za úvěr. Díky tomu představuje cizí kapitál 

rizikovější způsob financování podnikových projektů. Mezi cizí kapitál řadíme všechny 

zdroje, které nespadají do vlastního kapitálu. K cizím zdrojům řadíme bankovní úvěry 

(investiční, hypoteční), které se člení na rezervy, dlouhodobé a krátkodobé závazky, emise 

dluhopisů, dlouhodobých směnek a leasing. Většinou získáváme prostředky pro projekty od 

bankovních institucí nebo emisí obligací. 

Jednou z forem dlouhodobého financování je projektové financování, s nímž se 

setkáváme nejčastěji u kapitálově náročných projektů. Účastníků tohoto financování je 

mnoho, patří zde například sponzoři projektu, banky, provozovatel, projektová a stavební 

firma. Riziko se v případě projektového financování přenese na banky, což je pro podnik 

velkou výhodou. 

Obligace je dluhový cenný papír, který vyjadřuje závazek dlužníka vůči věřiteli 

(investorovi), jenž poskytl dlužníkovi čili firmě finanční zdroj. Obligace jsou obchodovatelné 

na kapitálovém trhu. Věřitel se nemůže podílet na vedení firmy. 

Nejčastější formou financování je investiční úvěr. Podnik může získat úvěr obyčejně 

jako bankovní úvěr, který je poskytnut komerčními bankami, pojišťovacími společnostmi a 

penzijními fondy nebo jako dodavatelský úvěr, který poskytují dodavatelé odběratelům 

dlouhodobého majetku. 

2.6. Parametry hodnocení investičních projektů 

Základní ekonomické parametry projektu tvoří peněžní toky z projektu, náklad 

kapitálu, doba životnosti investice a čistá současná hodnota projektu.  

2.6.1. Peněžní toky z investice 

Peněžní toky tvoří všechny příjmy a výdaje, jenž přísluší dané investici. Správně 

stanovené peněžní toky z investice jsou podstatné pro vyhodnocení efektivnosti investice. 

Vycházíme z odhadu peněžních toků v době životnosti investice.  
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Volné peněžní toky investice se skládají z příjmů a výdajů, které vznikají v době 

výstavby, provozu a ukončení projektu. Při stanovení relevantních peněžních toků používáme 

tzv. změnový přírůstkový princip, který vždy bere v úvahu rozdíl dvou stavů, a to cílového a 

výchozího stavu (před realizací investice).
27

 

Peněžní toky z investice tvoří dvě základní složky: kapitálové výdaje a provozní 

příjmy z investice. 

V obecné charakteristice jsou kapitálové výdaje veškeré peněžní výdaje, u nichž 

předpokládáme, že se v budoucnu přemění na peněžní příjmy v delším časovém horizontu. Do 

kapitálových výdajů řadíme výdaje na pořízení dlouhodobého majetku. Ty obsahují zejména 

výdaje spojené s pozemkem pro výstavbu, na přípravu a zajištění výstavby, její realizaci, 

výdaje na výzkum a vývoj, clo i kurzové rozdíly. Dále zde řadíme výdaje na trvalý přírůstek 

oběžného majetku čili přírůstek čistého pracovního kapitálu vyvolaný novou investicí. Do 

výpočtu kapitálových výdajů patří i příjmy z prodeje již existujícího hmotného majetku a 

různé daňové efekty. 
28

 

 ČPKINVKV   (2.1) 

kde KV je kapitálový výdaj, INV představují investiční výdaje spojené s daným 

projektem a ∆ČPK je změna čistého pracovního kapitálu.
29

 

Peněžní příjmy, které jsou vytvářeny během provozování investice, se velmi těžko 

stanovují. V teorii finančního managementu považujeme za peněžní příjmy z investice zisk po 

zdanění, jenž investice přináší za rok, roční odpisy, změny čistého pracovního kapitálu, které 

jsou spojené s investičním projektem v době jeho životnosti a příjem z prodeje majetku na 

konci jeho životnosti, jenž už je upraven o daň. Získané peněžní příjmy v jednotlivých letech 

by se poté měly upravit pomocí diskontace a tím se docílí získání jejich současné hodnoty.
30

 

Peněžní příjmy z investičního projektu je možné vyjádřit takto: 

 ČPKODPEATFCF   (2.2) 

                                                 
27

 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. 3. uprav. vyd. Praha: Ekopress, 2010. 226 s. 

ISBN 978-80-86929-68-2. 
28

 HRDÝ, Milan. Strategické finanční řízení a investiční rozhodování. 1. vyd. Praha: Bilance, 2008. 199 s. ISBN 

80-86371-50-6. 
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 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. 3. uprav. vyd. Praha: Ekopress, 2010. 226 s. 

ISBN 978-80-86929-68-2. 
30

 HRDÝ, Milan. Strategické finanční řízení a investiční rozhodování. 1. vyd. Praha: Bilance, 2008. 199 s. ISBN 

80-86371-50-6. 
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kde FCF jsou volné peněžní toky, EAT je čistý zisk po zdanění, ODP představují 

odpisy a ∆ČPK vyjadřuje změnu čistého pracovního kapitálu.
31

 

2.6.2. Stanovení nákladů kapitálu 

Náklady na kapitál patří mezi důležité činitele při hodnocení investičních projektů za 

pomoci kritérií založených na faktoru času. Velikost nákladů kapitálu se odvíjí od řady 

faktorů, ke kterým patří například kapitálová struktura projektu, vliv rizika na projekt, způsob 

financování investice. Podle Dluhošové náklady kapitálu většinou představují „náklady 

podniku na získávání jednotlivých složek podnikového majetku“.
32

 

Na náklady kapitálu lze nahlížet ze dvou pohledů. Z pohledu investora představují 

minimální požadovanou míru výnosnosti kapitálu čili vnitřní výnosové procento, aby nenastal 

pokles hodnoty pro investora. Z druhého pohledu ze strany podniku chápeme náklady na 

kapitál jako cenu za kapitál, jenž podnik získal pro svůj další rozvoj činnosti. Velikost 

nákladu kapitálu obvykle závisí na rizikovosti vložených aktiv. Obecně ji tvoří bezriziková 

sazba RF a riziková prémie RP. Tento vztah vyjadřuje obrázek 2.3., kde A vyjadřuje 

bezrizikové aktivum, B půjčky, C akcie a D finanční deriváty. 

Obrázek 2.3 - Závislost nákladů kapitálu a rizika 

 

Zdroj: DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. 3. uprav. vyd. Praha: Ekopress, 2010. 226 

s. ISBN 978-80-86929-68-2. 

                                                 
31

 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. 3. uprav. vyd. Praha: Ekopress, 2010. 226 s. 

ISBN 978-80-86929-68-2. 
32

 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. 3. uprav. vyd. Praha: Ekopress, 2010. 226 s. 

ISBN 978-80-86929-68-2 (s. 115). 
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Náklady na kapitál jsou významné ve velkém množství finančních rozhodnutí, do 

kterých lze zařadit například optimalizace kapitálové struktury podniku, investiční 

rozhodování, oceňování a stanovení hodnoty podniku. 

Náklady na celkový kapitál Weighted Average Cost of Capital (dále jen WACC), 

který můžeme najít i pod názvem vážené průměrné náklady kapitálu či průměrné náklady 

kapitálu, se skládají z různých forem kapitálu. 

 ED

ERDtR
WACC ED






)1(
 (2.3) 

Kde symboly značí: 

RD náklady na úročený cizí kapitál 

t sazba daně z příjmu 

D úročený cizí kapitál (Debt) 

RE náklady vlastního kapitálu 

E vlastní kapitál 

C = E + D celkový investovaný kapitál 

Východiskem pro vyčíslení jednotlivých částí na celkovém kapitálu jsou tržní 

hodnoty. Stanovení nákladu na kapitál by mělo být tržně orientováno.
33

 

2.6.3. Doba životnosti investičního projektu 

Doba životnosti projektu je podstatná charakteristika investice. Patří zde období 

provozu investice, pro něž se uskutečňuje odhad budoucích peněžních toků. Lze rozlišovat 

dva druhy životnosti investičního projektu a to technickou a ekonomickou dobu životnosti. 

S fyzickým opotřebením výrobního zařízení úzce souvisí technická doba životnosti 

investice. Tato doba životnosti je dána technickými parametry dlouhodobého majetku. 

Obzvláště ekonomická využitelnost produktů investice ovlivňuje ekonomickou životnost 

projektu. Patří zde zejména délka doby reálné poptávky po produktech. Na ekonomickou 

životnost působí celá řada faktorů, například délka životního cyklu výrobku, zdroje surovin a 

technický pokrok daný odvětvím. Je evidentní, že ekonomická životnost projektu nemůže být 

delší než životnost technická. 

2.6.4. Čistá současná hodnota projektu 

Na principu čisté současné hodnoty lze určit hodnotu projektu. Pro stanovení přínosu 

realizace projektu vycházíme z principu, že od současné hodnoty provozních příjmů se 

provede odpočet současné hodnoty kapitálových výdajů vynaložených na investici.
34
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 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. 3. uprav. vyd. Praha: Ekopress, 2010. 226 s. 
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2.7. Hodnocení investičních projektů 

Existuje celá řada kritérií hodnocení investičních projektů, pomocí kterých podnikový 

management provádí svá rozhodnutí v období výběru a realizace projektu. Základ je tvořen 

porovnáváním investičních prostředků čili výdajů, jenž podnik musel vynaložit na projekt s 

ekonomickými efekty, které jsou důsledkem jeho realizace. Pro správné hodnocení projektu 

musí být kladen důraz na výběr předmětu hodnocení a srovnávací základny. Hodnocení 

projektů vychází z porovnávání výchozího a cílového stavu s dopady provedení investice. 

Okamžik, k němuž bude vyhodnocení vztaženo, je nejčastěji rok uvedení investice do 

provozu.
35

 

Ekonomická kritéria investičních projektů můžeme členit různým způsobem. 

Významné členění podle faktoru času a formy efektu projektu je uvedeno na obrázku 2.4.  

Obrázek 2.4 - Členění ekonomických kritérií hodnocení investičních projektů 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě: DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. 3. uprav. 

vyd. Praha: Ekopress, 2010. 226 s. ISBN 978-80-86929-68-2. 

V případě, že pro třídění metod hodnocení investičních projektů je vybráno pojetí 

efektů z investice, rozdělí se metody na nákladová kritéria, zisková kritéria a peněžní toky. 

V případě použití metod, u nichž lze využít jako kritérium hodnocení očekávaná 

úspora nákladů, jedná se o nákladová kritéria hodnocení efektivnosti investic. Proto zde 

vystupuje jako efekt investování úspora nákladů, do nichž se řadí jak náklady investiční, tak i 

náklady provozní. Je důležité brát v úvahu oba druhy nákladů. Nákladová kritéria je možno 

                                                                                                                                                         
34
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využívat jen, když se jedná o investice se shodným objemem produkce a realizační cenou. 

Výhodné použití těchto kritérii je v případě, že nelze spolehlivě určit zisk. Mezi tuto skupinu 

kritérií hodnocení se řadí: 

 metoda průměrných ročních nákladů, 

 metoda diskontovaných nákladů. 

Metody, u kterých jako kritérium hodnocení je očekávaný zisk, se nazývají zisková 

kritéria. Efektem u těchto kritérií je zisk (snížený o daň ze zisku). Oproti nákladovým jsou 

zisková kritéria komplexnější, jelikož zahrnují i výši zisku. Nevýhodou je, že vycházejí z 

účetních veličin, nikoli z peněžních toků. Proto se dnes dává přednost kritériím, která 

vycházejí z očekávaného peněžního toku z investic, čili čistý peněžní příjem. Výhodnost 

těchto kritérií je dána tím, že jsou vytvářena přímo investicí, proto je i efekt skutečný. 
36

 

Odlišnost mezi statickými a dynamickými kritérii tvoří rozdílnost při zohledňování 

faktoru času. Statická kritéria faktor času nezohledňují a vycházejí z nominálních hodnot. 

Naproti tomu dynamická kritéria respektují faktor času, jsou založená na současné hodnotě 

(diskontování budoucích příjmů a výdajů z investic). Obrázek 2.5. zobrazuje přehled 

jednotlivých kritérií hodnocení efektivnosti investičních projektů s ohledem na faktor času. 
37

 

Obrázek 2.5 - Ekonomická kritéria hodnocení investičních projektů s ohledem na faktor času 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě: DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. 3. uprav. 

vyd. Praha: Ekopress, 2010. 226 s. ISBN 978-80-86929-68-2. 
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Další kapitoly budou věnovány detailnějšímu popisu statických a dynamických kritérií 

hodnocení investičních projektů. 

2.8. Statická kritéria 

Statická kritéria se řadí mezi tradiční metody hodnocení investičních projektů, jejichž 

dominantní éra skončila v druhé polovině 50. let 20. století, kdy ji nahradily metody 

dynamické. Tato kritéria neberou v úvahu faktor času, peněžní příjem z investice chápou 

zpravidla zúženě nebo ho pojímají jen jako zisk účetní. I přesto, že jsou statické metody méně 

dokonalé a nepřesné, jsou v praxi stále velmi oblíbené pro svou jednoduchost při výpočtu a 

dlouhodobou tradici. V dnešní době se ale používají spíše jen jako metody doplňkové. 

Využívají se v případech, kdy faktor času nemá podstatný vliv na rozhodování o volbě 

investiční varianty, jde o jednorázové investování (např. koupě fixního majetku - stroje, 

budovy) a pořízená investice má krátkodobý charakter (jeden až dva roky).
38

 Mezi statická 

kritéria hodnocení investičních projektů patří: 

 rentabilita investovaného kapitálu, 

 prostá doba návratnosti. 

Dále se v práci postupně popíší obě uvedená statická kritéria hodnocení investičních 

projektů. 

2.8.1. Rentabilita investovaného kapitálu 

Rentabilita investovaného kapitálu patří do skupiny statických kritérií, která při 

výpočtu nezohledňují faktor času. Nejčastěji využívaný ukazatel je rentabilita investovaného 

dlouhodobého kapitálu - Return on Capital Employed (dále jen ROCE), u kterého se 

poměřuje čistý zisk z investice a dlouhodobý investovaný kapitál (vlastní kapitál a 

dlouhodobé cizí zdroje). 

 
INV

EAT
ROCE


  (2.4) 

Kde symboly značí: 

Ø EAT průměrný čistý zisk po zdanění 

INV investované kapitálové výdaje 
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Na základě tohoto kritéria by měl být projekt přijat v případě, že rentabilita kapitálu je 

vyšší než rentabilita projektu se srovnatelným rizikem. Výhodnou ROCE je snadná 

dostupnost dat a jednoduchý výpočet. Avšak nevýhodou je, že kritérium nevychází z 

peněžních toků, nezohledňuje faktor času a projekty nelze sčítat. Dnes už se používá pouze 

jako doplňkové kritérium.
39

 

2.8.2. Prostá doba návratnosti 

Doba úhrady neboli doba návratnosti je definovaná jako časový interval, který je 

potřebný pro úhradu celkových nákladů investovaných do projektu a jeho příjmy od počátku 

provozu investice. Výpočet doby úhrady vychází z příjmů a výdajů daného projektu. Výpočet 

doby úhrady investice v kumulativní verzi má následující formulaci: 

 



DÚ

t

t KVFCF
1

 (2.5) 

Kde symboly značí: 

DÚ prostá doba úhrady 

t jednotlivá léta investice 

FCFt peněžní příjmy investice v jednotlivých letech 

KV kapitálové výdaje 

Popřípadě lze využít i vzorec, kdy je propočet doby návratnosti prováděn pomocí průměrných 

ročních provozních příjmů:
40

 

 
FCF

KV
DÚ


  (2.6) 

Stejně jako ROCE patří prostá doba úhrady mezi statická kritéria. S využitím tohoto 

ukazatele je projekt přijat v případě, že je doba návratnosti kratší než doba úhrady u jiných 

projektů. Mezi hlavní výhody doby návratnosti patří jednoduchost výpočtu a jejich snadná 

interpretace. Mezi nevýhody lze zařadit především to, že opomíjí časový průběh peněžního 

toku v rámci doby návratnosti, zanedbává peněžní příjmy z projektu, které nastanou po 

uhrazení investice, klade důraz na rychlou návratnost financí projektu a nerespektuje faktor 

času a riziko, jenž souvisí s daným projektem. Vzhledem k těmto značným nedostatkům 
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slouží doba návratnosti jen jako doplňkový ukazatel při hodnocení investice, zejména u 

projektů, jenž mají krátkodobý charakter a existuje u nich značné riziko.
41

 

2.9. Dynamická kritéria 

Dynamická kritéria hodnocení investičních projektů se využívají v případech, kdy 

doba pořízení investice a její ekonomická životnost patří do delšího časového horizontu. Tyto 

metody respektují faktor času, což podstatně ovlivňuje přijetí či nepřijetí investičního projektu 

a výběr vhodné varianty projektu.
42

 Na časovou hodnotu peněz mají vliv zejména tyto 

faktory:
43

 

 nejistota budoucích příjmů, tyto jsou v časovém horizontu vzdálenější a jsou méně 

jisté, než příjmy časově bližší, 

 inflace, jež úměrně s časem znehodnocuje kupní sílu peněžní jednotky, 

 oportunitní náklady neboli náklady ušlých příležitostí, které představují výnos, o který 

investor přijde, jelikož vloží své peníze do dané investice a nepoužije je na druhou 

nejlepší investiční příležitost s podobným rizikem. 

Do skupiny dynamických kritérií hodnocení ekonomické efektivnosti investičních 

projektů lze zařadit, viz obrázek 2.5: 

 čistá současná hodnota 

 vnitřní výnosové procento 

 index ziskovosti 

 diskontovaná doba návratnosti 

V dnešní době se řadí mezi nejvíce využívaná kritéria hodnocení investičních projektů 

zejména čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento. Dále jsou popsána jednotlivá 

kritéria hodnocení investičních projektů, jenž respektují faktor času.  

2.9.1. Čistá současná hodnota 

Čistá současná hodnota (Net Present Value, dále jen NPV) se řadí mezi kritéria, která 

respektují faktor času. NPV projektu představuje rozdíl mezi současnou hodnotou všech 
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budoucích provozních příjmů z investice a současné hodnoty vložených kapitálových výdajů. 

Toto kritérium tedy vyjadřuje přebytek mezi současnými provozními příjmy a vloženými 

kapitálovými výdaji. Vztah pro NPV lze vyjádřit takto: 

 


 
T

t

t

t KVRFCFNPV
1

)1(  (2.7) 

Kde symboly znázorňují: 

T doba životnosti projektu 

R náklad kapitálu 

FCFt volné peněžní toky v jednotlivých letech provozu investice 

VK kapitálové výdaje 

Důležitou roli při hodnocení projektu hraje velikost NPV kritéria. Mohou nastat tři 

situace. V případě, že: 

 NPV > 0 Investici je výhodné realizovat. Investiční projekt zvyšuje hodnotu 

podniku, jelikož očekávaná výnosnost z projektu je vyšší než náklady na kapitálu. 

 NPV < 0 Projekt není pro podnik dobrou investicí, proto je investice zamítnuta. 

Záporná hodnota NPV snižuje hodnotu podniku.  

 NPV = 0 Jestliže nastane tato situace, rozhodnutí záleží na podniku, je indiferentní. 

Tedy čím NPV nabývá větších hodnot, tím je investiční projekt pro podnik výhodnější, 

tudíž přispívá k růstu jeho hodnoty. Mezi výhody kritéria NPV patří, že respektuje faktor 

času, vychází z peněžních toků, lze měnit náklad kapitálu v čase a NPV jednotlivých projektů 

se může sčítat. Za výhodu je považováno umělé nadhodnocení investice tím, že se stanoví 

delší doba životnosti projektu, než která odpovídá skutečným podmínkám. Vhodné použití 

tohoto kritéria je při rozhodování o přijetí nebo nepřijetí určitého projektu.
44

 

2.9.2. Vnitřní výnosové procento 

Vnitřní výnosové procento nebo také vnitřní míra výnosu (Internal Rate of Return, 

dále jen IRR) vyjadřuje takovou míru, při které je čistá současná hodnota rovna nule. 
45

Čili 

IRR vyjadřuje takovou roční průměrnou sazbu, při níž se současná hodnota budoucích 
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peněžních toků rovná kapitálovým výdajům. Hodnotu IRR nelze vypočítat přímo, jelikož se 

jedná o implicitní hodnotu. Způsob propočtu znázorňuje následující rovnice: 

 


 
T

t

t

t KVIRRFCF
1

)1(  (2.8) 

kde T je doba životnosti projektu, FCFt jsou volné peněžní toky v jednotlivých letech provozu 

investice, IRR je vnitřní výnosové procento a KV jsou kapitálové výdaje.
46

 

Projekt je přijatelný, je-li IRR vyšší než požadovaná míra výnosnosti. Čím je IRR 

větší, tím je pro podnik daný projekt výhodnější. Při použití metody IRR je nutno počítat i s 

určitými omezeními. Střídají-li se kladné a záporné hodnoty peněžních toků, je možno získat 

více vnitřních výnosových procent. V případě, že se podnik rozhoduje mezi vzájemně se 

vylučujícími projekty, pořadí investičních projektů podle kritéria IRR a kritéria NPV se může 

lišit, jelikož IRR metoda dává přednost relativní výnosnosti a NPV preferuje absolutní 

výnosnost. Nastane-li tato situace, podnik upřednostňuje ukazatel NPV.
47

 

Výhodou kritéria IRR je, že vychází z finančních toků a respektuje faktor času. Ovšem 

nevýhodou je, že projekty nelze snadno sčítat, je možno stanovit špatnou dobu životnosti, v 

čase nelze měnit náklady kapitálu a může vzniknout více řešení. IRR není nejvhodnějším 

kritériem při rozhodování o investičních projektech. Tento ukazatel je možno uplatnit, když se 

rozhoduje o reálných i finančních investicích, neboť lze porovnávat výnosnost investic.
48

 

2.9.3. Index ziskovosti 

Index ziskovosti (Profitability Index, dále jen IZ) vyjadřuje poměr mezi budoucími 

diskontovanými peněžními příjmy z investice a jednorázovými kapitálovými výdaji. Hodnota 

IZ vyjadřuje, kolik připadá současné hodnoty peněžních toků z investice na jednu korunu 

vynaložených investičních výdajů. Ukazatel má následující podobu: 
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kde IZ je index ziskovosti, T je doba životnosti projektu, FCFt jsou volné peněžní toky v 

jednotlivých letech provozu investice, R je náklad kapitálu a VK jsou kapitálové výdaje. 

V případě, že IZ > 1 se projekt příjme a pokud IZ ≤ 1, investiční projekt se zamítá. 

Čím je hodnota tohoto kritéria větší, tím je projekt pro podnik efektivnější. IZ má shodné 

výhody a nevýhody jako ukazatel NPV. Výjimkou je nemožnost sčítat investiční projekty. IZ 

se většinou využívá jako doplňkové kritérium k NPV a to, když podnik má omezené zdroje 

financování investičního projektu.
49

 

2.9.4. Diskontovaná doba návratnosti 

Dobu návratnosti (Paybeck Method) je možné vyjádřit dvěma způsoby, a to jako 

prostou dobu návratnosti, která je definována ve statických kritériích hodnocení projektů, či 

jako dynamickou veličinu. Jako jeden z nedostatků prosté doby návratnosti bylo uvedeno 

nerespektování faktoru času. Tento nedostatek ovšem diskontovaná doba návratnosti 

odstranila, díky modifikaci se liší od prosté doby úhrady diskontováním. Tento ukazatel 

vyjadřuje dobu, za kterou jsou kapitálové výdaje uhrazeny peněžními diskontovanými příjmy 

z investice. Dluhošová ve své knize uvádí toto znázornění diskontované doby návratnosti: 
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1

)1(  (2.10) 

Kde symboly znázorňují: 

DÚ doba úhrady investice 

FCFt volné peněžní toky v jednotlivých letech provozu investice 

R náklad kapitálu 

KV kapitálové výdaje 

Diskontovaná doba úhrady má úzkou vazbu na NPV kritérium. Poskytuje informace o 

tom, jak dlouho je nutné projekt minimálně provozovat pro dosažení NPV kladné. Výhodou 

diskontované doby návratnosti je, že pokud je kratší než doba životnosti investičního 

projektu, musí mít tento projekt i kladnou NPV. Ale pokud je tento ukazatel kratší než 

životnost projektu, tak vzniká určité riziko, že NPV nemusí být kladné. 
50
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3. Aplikace vybraných metod pro hodnocení investic 

V aplikační části bakalářské práce budou uplatněny teoretické poznatky z předchozí 

kapitoly na vybrané investici. Bude zde představena společnost, jež danou investici realizuje, 

popsán daný investiční projekt, stanoveny peněžní toky z investice a budou určena 

ekonomická kritéria hodnocení investičních projektů, zejména dynamická kritéria hodnocení. 

3.1. Charakteristika společnosti 

Společnost EVRAZ VÍTKOVICE STEEL je akciová společnost se sídlem v Ostravě. 

Výrobní areál této společnosti je situován v areálu bývalých Vítkovických železáren v 

městské části Ostrava - Hulváky. Firma patří v současné době mezi přední evropské výrobce 

válcovaných výrobků z oceli. Společnost byla založena v roce 2001 vyčleněním z mateřské 

společnosti VÍTKOVICE, a.s. Od roku 2005 je společnost součástí přední vertikálně 

integrované ocelářské a těžařské skupiny EVRAZ GROUP S.A. Nosný výrobní program 

společnosti tvoří: tlusté plechy, profily, štětovnice a tvarové výpalky. Tabulka 3.1. zobrazuje 

aktuální roční výrobní kapacitu podniku v jednotlivých nákladových střediscích. 

Tabulka 3.1 - Výrobní kapacita podniku 

Výrobní středisko Výrobní kapacita / rok 

Ocelárna 950 kt 

Válcovna plechů 755 kt 

Válcovna profilů 170 kt 

Středisko výpalky 30 kt 

Zdroj : EVRAZ VÍTKOVICE STEEL ze dne 12. dubna 2012 [online]. EVRAZ VÍTKOVICE STEEL 

[12.4.2012].Dostupné z: <http://www.evrazvitkovicesteel.com/stranky/soucasnost> 

Prvopočátky společnosti sahají až do roku 1830, kdy bylo vyrobeno první zkujněné 

železo v Rudolfově huti. Současně s rozmachem výroby oceli byly ve Vítkovicích budovány 

válcovací tratě. Stavba předchůdce dnešní ocelárny, tzv. Nová ocelárna, byla zahájena v roce 

1908 a postupem času byla dále rozvíjena. V důsledku rozvoje výroby oceli ve Vítkovicích 

byly zřizovány válcovací tratě, první z nich byly uvedeny do provozu v roce 1911. Tratě, 

které jsou provozovány v současnosti, byly uvedeny do provozu již v roce 1913, a to Těžká 

profilová trať a Sochorová trať, poté v roce 1971 válcovna tlustých plechů 3,5 Kvarto. 

Postupem času se prováděly přestavby, generální opravy a modernizační akce.  

Tato společnost je hutním podnikem, jenž zahrnuje válcovny a ocelárnu. Specializací 

firmy je výroba tlustých plechů válcovaných za tepla, které se využívají dále v průmyslových 

odvětvích, například ve stavebnictví, strojírenství a loďařství. Společnost je největší výrobce 
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válcovaných plechů v České republice. Mezi klíčové trhy firmy dlouhodobě patří země 

Evropské unie. V roce 2010 činil jejich podíl 87 % z celkových tržeb, přičemž na tuzemský 

trh směřovalo 29 % prodeje společnosti.  

Z hlediska hospodářského odvětví, v němž se podnik nachází, lze firmu zařadit do 

sekundárního sektoru, pro který jsou typické průmyslové podniky. Na základě členění Svazu 

průmyslu České republiky je možné EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. s přibližně 1300 

zaměstnanci a tržbami cca 12 miliard Kč v roce 2010 zařadit do skupiny velkých podniků.  

3.2. Charakteristika investičního projektu 

Cílem bakalářské práce je ekonomické posouzení modernizace ocelárny v souvislosti s 

končící životností hlavních výrobních zařízení, kyslíkových konvertorů v roce 2015. V této 

souvislosti budou analyzovány dvě základní varianty řešení, mezi které se řadí generální 

oprava stávajících konvertorů a nahrazení těchto výrobních agregátů novou technologií 

výroby ve formě elektrické obloukové pece. Jako třetí varianta řešení daného problému bude 

posuzována varianta uzavření ocelárny, která by znamenala nutnost zajistit dodávky vsázky 

pro válcovací tratě od externích dodavatelů. 

Součástí řešení jednotlivých variant musí být i splnění legislativních závazků vůči 

Integrované prevenci a omezování znečištění (Integrated Pollution Prevention and Control - 

IPPC) a s tím spojené splnění ekologických podmínek pro provoz ocelárny. 

Dalšími důležitými kritérii pro vyhodnocení zmíněných variant jsou zefektivnění 

výrobních nákladů a vyřešení závislosti na monopolním dodavateli tekutého surového železa. 

Nynější výrobní agregát vyžaduje jako vstupní suroviny tekuté surové železo, šrot a 

ostatní vsázku (ferolislitiny a legury). Tekuté surové železo tvoří dominantní složku vstupů do 

výroby. V případě využití nové výrobní technologie by se společnost vymanila ze závislosti 

na monopolním dodavateli tekutého surového železa. 

Společnost EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. provádí ekonomické vyhodnocení 

efektivnosti investičních projektů pomocí kritérií, která jsou založena na respektování faktoru 

času, čili pomocí dynamických kritérií, jako je čistá současná hodnota, vnitřní výnosové 

procento a index ziskovosti. K ekonomickému vyhodnocení investic společnost využívá 

podnikový finanční model, jenž bere ohled na specifika podnikání v oblasti hutnictví. Tento 

finanční model je závazný pro ekonomické vyhodnocení investičních projektů v rámci 
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skupiny EVRAZ GROUP S.A. Požadavek společnosti je, aby byla investice financována 

výhradně z vlastních zdrojů, proto bude pro výpočet použit nezadlužený projekt. 

3.3. Současný stav 

Stávající ocelárna společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. provozuje dva 

kyslíkové konvertory OXYVIT. První kyslíkový konvertor OXYVIT se spodním dmýcháním 

byl uveden do provozu v nové ocelárně v roce 1981, poprvé v zemích východní Evropy. V 

roce 1991 byla zahájena výroba oceli na druhém konvertoru s kombinovaným dmýcháním. 

Společnost využívá konvertory se jmenovitou hmotností tavby 75 tun a roční produkcí tekuté 

oceli maximálně 920 000 tun. Tavící agregáty doplňují zařízení sekundární metalurgie: 

 pánvová pec LF, 

 dvoukesonové vakuovací zařízení ISSM. 

Ocel je odlévaná na bramovém zařízení pro plynulé odlévání oceli do bram tloušťky 

145 - 250 mm a šířky 800 - 1560 mm. Provozovaná technologie výroby tekuté oceli v 

kyslíkových konvektorech je plně závislá na dodávkách tekutého surového železa dováženého 

z vysokopecního závodu Arcelor Mittal Ostrava a je zatížena nejistotou jejich pravidelné 

realizace. Polotovary, neboli bramové kontislitky vyrobené v ocelárně, slouží jako vstup pro 

válcovací tratě. Mezi válcovací tratě patří válcovna tlustých plechů a těžká profilová trať. 

Obr. 3.1 - Schéma kyslíkového konvertoru 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě: Steel Institute VDEh. Steel Manual. 2. přepracované vydání. Dusseldorf: 

Stahleisen, 2003. 177 s. ISBN 3-541-00686-5. 

V návaznosti na končící životnost kyslíkových konvertorů se bude firma rozhodovat, 

jakou variantu řešení aplikuje. Modernizace ocelárny bude posuzována ve vztahu k: 
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 nahrazení konvertorového způsobu výroby oceli výrobou v elektrické obloukové peci, 

 modernizaci a generální opravě stávajících výrobních zařízení (konvertorů). 

Jako krajní varianta řešení bude posouzení i trvalého odstavení vlastní ocelárny. 

3.4. Základní východiska všech variant 

Modernizace ocelárny v podobě výše zmíněných variant spolu s krajním řešením její 

případné odstávky bude posuzována zejména ve vztahu k úrovni celkové čisté současné 

hodnoty společnosti. Nebude tudíž prováděno „klasické“ ekonomické vyhodnocení 

jednotlivých investičních projektů na bázi dynamických kritérií, ale bude vždy vypočtena 

celková hodnota společnosti při dané změně výrobní základny přes kritérium čisté současné 

hodnoty. Jednotlivé varianty tak budou vzájemně porovnávány. Jako doplňková kritéria se 

využijí i vnitřní výnosové procento a index ziskovosti. 

Při výsledném posouzení výhodnosti jednotlivých variant bude vedle dynamických 

kritérií přihlíženo také k ostatním, již výše zmíněným kritériím, a to i k zefektivnění nákladů a 

vyřešení závislosti na dodavateli surového železa. 

Pro všechny tři varianty řešení platí následující: 

a) vlastní ekonomické propočty jsou z důvodu zachování obchodního tajemství 

společnosti přepočteny přes koeficienty a jsou vyjádřeny v peněžních jednotkách 

(p.j.). Rovněž i rozsah informací a komentářů je omezen tak, aby neporušil obchodní 

tajemství společnosti, 

b) ekonomická životnost hodnocených investičních projektů je stanovena na úrovni 15 

let od data uvedení do provozu v roce 2015 (jedná se o dobu, kdy budou zařízení 

provozována za běžné údržby bez potřeby jejich generální opravy či modernizace), 

c) období kapitálových výdajů je v intervalu od roku 2012 do roku 2015, 

d) peněžní toky jsou diskontovány k datu 1.1. 2012, 

e) základním parametrem pro posuzování variant řešení bude zahrnutí volných peněžních 

zdrojů společnosti do příslušných finančních modelů. Volný peněžní tok, který bude k 

dispozici v každém roce ekonomické životnosti, vychází z celkové hodnoty EBITDA 

snížené o minimální investice pouze do běžné údržby majetku (CAPEX) Jako 

dlouhodobě udržitelná úroveň volných peněžních zdrojů v daném roce bude 

považována úroveň z poslední predikce z roku 2011, 
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Tabulka 3.2 - EBITDA a CAPEX 

Roky (mil. p. j.) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

EBITDA 74,18 76,04 78,17 80,36 82,77 85,25 87,81 90,44 93,15 95,95 

CAPEX 26,49 27,16 27,92 28,70 29,56 30,45 31,36 32,30 33,27 34,27 

           Roky (mil. p. j.) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 EBITDA 98,83 101,79 104,85 107,99 111,23 114,57 118,00 121,54 125,19 

 CAPEX 35,30 36,35 37,44 38,57 39,73 40,92 42,14 43,41 44,71 

 Zdroj: vlastní zpracování dle podnikových materiálů 

f) celková výroba ocelárny je uvažovaná ve výši 821 kilotun vycházející z odhadu z roku 

2011, 

g) ceny materiálových a energetických vstupů či jiných parametrů vychází rovněž z 

poslední predikce na rok 2011, v dalších letech jsou upraveny o očekávanou inflaci, 

h) financování investičních projektů je realizováno z vlastních zdrojů, 

i) platební podmínky kapitálových výdajů jsou na úrovni 90 dní (mimo zálohy a 

pozastávky), 

j) diskontní sazba (výnosnost) je pro všechny projekty ve výši 20 % (diskontní sazba je 

jednotná pro všechny společnosti v rámci holdingu EVRAZ), 

k) daň z příjmu je uvažována ve výši 19 %, 

l) V oblasti pracovního kapitálu jsou zahrnuty pouze dopady z titulu vratky DPH z 

kapitálových výdajů (varianta elektrické obloukové pece a generální opravy a 

modernizace ocelárny). V případě třetí varianty, uzavření ocelárny je navíc zahrnut 

propočet zvýšení stavu zásob (skladu vsázky). 

Body b) a f) neplatí pro variantu uzavření ocelárny. 

3.5. První varianta řešení - elektrická oblouková pec 

První variantu řešení představuje nahrazení stávajících kyslíkových konvertorů 

elektrickou obloukovou pecí.  

3.5.1. Popis varianty elektrické obloukové pece 

Základním cílem investičního varianty je nahrazení stávající výroby oceli v EVRAZ 

VÍTKOVICE STEEL, a.s. konvertorovým procesem, plně závislým na dodávkách tekutého 

surového železa ze společnosti Arcelor Mittal Ostrava, výrobou oceli tavením v elektrické 

obloukové peci. Určujícím parametrem je, že výroba oceli v nové elektrické obloukové peci 

(dále jen EAF), která nahradí současný konvertorový proces, musí být plně zajistitelná ze 

studené vsázky (šrot a pevné surové železo). Skladbu vsázky ocelárny zobrazuje tabulka 3.4. 
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Základním koncepčním řešením je návrh instalace EAF o velikosti tavby 1 x 150 tun a 

druhé pánvové pece (LF) v nových halách, které navazují na stávající haly. Nové výrobní haly 

jsou navrženy jako trojhalí. V hale přípravy vsázky bude probíhat plnění vsázkových košů 

(šrot, pevné železo a ostatní přísady). Navazuje pecní hala s tavícím agregátem (EAF) a 

novou pánvovou pecí (LF). Poté materiálový tok pokračuje do licí haly, kde je již existující 

zařízení pro plynulé odlévání oceli - bramové kontilití (ZPO) a Integrovaný systém 

sekundární metalurgie (ISSM). Prostory, do kterých budou zařízení umístěna, vyžadují nové 

podmínky řešení vstupní a výstupní části, technologické a stavební infrastruktury. Klíčovými 

celky daného investičního projektu jsou vlastní pec, vstupní úsek pece, vodní a plynové 

hospodářství, elektrické napájecí systémy, výstupní úsek pece, zejména pak odsun strusky, 

odprášení a připojení pece do distribuční sítě. 

Jedním z důležitých parametrů bude i logistické sladění nových výrobních zařízení s 

materiálovým tokem v ocelárně. Nové výrobní zařízení musí současně splňovat přísné emisní 

limity, jako jsou emise prachu a hluku v souladu s platnou legislativou a doporučenými 

standardy o Nejlepších dostupných technologiích (Best available technology - BAT) podle 

směrnice EU o průmyslových emisích pro výrobu železa oceli. Délka trvání investice 

elektrické obloukové pece se odhaduje cca na 4 roky bez nutnosti omezit provoz ocelárny. 

3.5.2. Peněžní toky investice 

Peněžní toky investice tvoří všechny příjmy a výdaje, které přísluší dané investici. 

Kapitálové výdaje 

Plán výstavby investičního projektu a z něj definované kapitálové výdaje vychází z 

povinností a lhůt stanovených příslušnou legislativou ČR (projektová příprava, územní řízení, 

stavební povolení, proces EIA - Environmental Impact Assessment, atd.), nabídkami 

dodavatelů na realizaci výstavby, zkušenostmi s obdobnými projekty třetích stran v regionu a 

provedených technických studií. Nedílnou součástí kapitálových výdajů jsou i výdaje spojené 

s environmentálními kritérii, která jsou definovaná v integrovaném povolení pro provoz 

ocelárny (IPPC) a jsou vydané místní legislativou. 

Kapitálové výdaje se realizují v letech 2012 až 2015 a jsou rozděleny do hlavních 

skupin, jako je projektová dokumentace, stavební práce a dodávka technologie. Celkové 

kapitálové výdaje činí 157 mil. p.j., z toho 40 % bude realizováno v tuzemsku a 60 % od 

zahraničních dodavatelů. Přehled kapitálových výdajů je uveden v tabulce 3.3. 
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Tabulka 3.3 - Kapitálové výdaje projektu EAF 

Roky (mil. p.j.) 2012 2013 2014 2015 2016-2030 Celkem 

Náklady na výzkum a vývoj 1,36 1,60 0,96 0,08 0 4,00 

Stavební práce 0 0 16,80 15,20 0 32,00 

Zařízení 0 14,56 25,76 69,28 0 109,60 

DPH 0,27 0,35 4,86 5,87 0 11,36 

Celkem 1,63 16,51 48,38 90,43 0 157,00 
Zdroj: vlastní zpracování dle podnikových materiálů 

Náklady ocelárny 

Zde budou vyčísleny úspory nákladů ocelárny s EAF oproti současnému stavu výroby 

oceli v konvertorech. Vlastní rozpočet vychází ze stanovených celkových současných nákladů 

na výrobu 1 t oceli a nákladů na výrobu 1 t oceli z EAF v kategoriích: 

 základní materiál - surové železo, šrot, feroslitiny, nekovové přísady (koks, vápno), 

 pomocný materiál - žáruvzdorný materiál, náhradní díly a další, 

 energie - elektrická energie, zemní plyn, pára a horká voda, ostatní energie, 

 služby - opravy a údržba, přepravné, testování, ostatní služby, 

 osobní náklady. 

Současné náklady na základní materiál a energie jsou kalkulovány přes definované 

předvahy, spotřeby a cenové úrovně daných komodit ve vztahu k očekávané skutečnosti roku 

2011 s výjimkou ceny šrotu a železa. Ostatní náklady vychází z vnitropodnikových kalkulací. 

Zásadním rozdílem výroby oceli v EAF proti konvertorovému způsobu výroby je 

množnost 100 % využití studené vsázky, avšak za podstatně vyšší energetické náročnosti. 

EAF současně umožňuje použít zcela jiný poměr skladby vsázky. V tabulce 3.4 je uvedeno 

porovnání skladby vsázky z očekávaného produktového mixu ocelárny pro rok 2011 na 1 tunu 

výroby oceli. 

Tabulka 3.4 - Skladba vsázky ocelárny 

 
Konvertorová ocelárna Elektrická oblouková pec 

Surové železo 67 % 10 % 

Šrot a ostatní vsázka 33 % 90 % 
Zdroj: vlastní zpracování dle podnikových materiálů 

Efektivnost výroby oceli v EAF bude do značné míry závislá nejen na cenovém 

rozdílu železa a šrotu, ale i na dostupnosti potřebného množství šrotu pro výrobu oceli a na 

energetické náročnosti EAF. V rámci hodnocení rizik investičního projektu EAF si společnost 

nechala zpracovat marketingovou studii šrotu pro teritorium střední Evropy od firmy BOOZ. 
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Kalkulace nákladů pro EAF byla stanovena ve vztahu k: 

 technickým parametrům navrhovaného zařízení od společnosti SIEMENS, 

 výslednému poměru ceny šrotu a železa pro konečnou kalkulaci EAF, který je 

průměrem historických skutečných dat společnosti a dat společnosti SBB v období od 

roku 2003 do července roku 2007. Cena šrotu vychází ze skutečnosti za období 

července roku 2007. Cena surového železa je pak násobkem skutečné ceny šrotu a 

historického poměru cen obou komodit. 

V tabulce 3.5 je možno vidět náklady na výrobu 1 tuny oceli v EAF v porovnání s 

kyslíkovými konvertory. 

Tabulka 3.5 - Náklady na výrobu 1 t oceli 

p.j./t Konvertory EAF Rozdíl 

Základní materiál 913 812 -101 

 Surové železo 631 95 -536 

 Šrot 246 685 439 

 Ostatní 36 33 -3 

Pomocný materiál 43 39 -4 

Energie 73 122 49 

 Elektrická energie 21 87 66 

 Zemní plyn 9 6 -3 

 Ostatní energie 43 30 -13 

Služby 36 28 -7 

Mzdové náklady a odvody 18 14 -4 

Celkové náklady 1 082 1 016 -67 

Zdroj: vlastní zpracování dle podnikových materiálů 

Odpisy 

Odpisy jsou vypočteny z definované průměrné odpisové sazby. Pro jednoduchost 

výpočtu jsou součástí modelu hodnocení ekonomické efektivnosti projektu jen účetní odpisy. 

Při výpočtu je využito rovnoměrné odepisování. Pro investiční projekt EAF s dobou provozu 

15 let odpisová sazba nabývá hodnoty 5,73 %. Tato sazba je stanovena jako průměr 

odpisových sazeb jednotlivých složek kapitálových výdajů, mezi které se řadí odpisy stroje, 

budov, věda a vývoj. Výše odpisové sazby byla stanovena rozhovorem ve firmě 5. dubna. 

2012. Výpočet odpisového plánu zobrazuje příloha 2 a. 
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Tabulka 3.6 - Zařazení aktiv a odpisy  

Roky (mil. p.j.) 2012 2013 2014 2015 2016-2030 Celkem 

Zařazení aktiv 0 0 0 145,60 0 145,60 

Vratka DPH 0,24 0,19 1,41 9,52 0 11,36 

Odpisy 0 0 0 0 8,35 125,22 
Zdroj: vlastní zpracování dle podnikových materiálů 

Čistý pracovní kapitál 

V oblasti pracovního kapitálu jsou zahrnuty pouze vlivy vratky DPH z kapitálových 

výdajů. 

Peněžní příjmy 

Peněžní příjmy z investice tvoří zisk po zdanění, roční odpisy a změna čistého 

pracovního kapitálu. Výpočet peněžních příjmu je realizován na základě vzorce (2.2). 

Samotný výpočet peněžních příjmů investice v jednotlivých letech je zobrazen v příloze 3, 

tabulka P 3.1. 

V grafu 3.1 je možné vidět vývoj kumulovaných diskontovaných peněžních toků a 

jaký vliv na něj mají peněžní příjmy a kapitálové výdaje. 

Graf 3.1 - Vývoj peněžních toků při první variantě řešení 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle podnikových materiálů 

3.5.3. Dynamické metody 

Dynamická kritéria hodnocení investičních projektů patří v dnešní době mezi 

nejpoužívanější metody. Patří zde čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, index 

ziskovosti a diskontovaná doba návratnosti. 
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Čistá současná hodnota 

Čistou současnou hodnotu lze zařadit mezi nejdůležitější dynamickou metodu. Aby 

byl investiční projekt přijat, musí být NPV větší než nula. NPV je vypočtena jako rozdíl všech 

diskontovaných peněžních příjmů a diskontovaných kapitálových výdajů. 

Jak je možno vidět v příloze 4, tabulka P 4.1, součet všech diskontovaných peněžních 

příjmů investiční varianty je 332,93 mil. p.j. Z tabulky 3.7 lze vyčíst, že součet 

diskontovaných kapitálových výdajů je 84,44 mil. p.j. 

Tabulka 3.7 - Diskontované kapitálové výdaje 

Roky (mil. p.j.) 2012 2013 2014 2015 

KV 1,63 16,51 48,38 90,43 

disk. faktor 0,833 0,694 0,579 0,482 

disk. KV 1,36 11,47 28,00 43,61 

     ∑ disk. KV 84,44 

   Zdroj: vlastní zpracování dle podnikových materiálů  

NPV = 332,93 - 84,44 

NPV = 248,49 

Čistá současná hodnota této varianty vypočtená na základě předchozích údajů je 

248,49.  

Vnitřní výnosové procento 

Výpočet vnitřního výnosového procenta byl proveden pomocí funkce „míra 

výnosnosti“ v programu Microsoft Excel. Tato funkce vypočítá vnitřní výnosové procento 

pomocí peněžních toků investice (kapitálové výdaje i peněžní příjmy). Čím je IRR vyšší, tím 

je investiční projekt pro firmu ekonomicky výhodnější. Projekt je přijatelný, je-li IRR vyšší 

než požadovaná míra výnosnosti projektu. 

IRR = 76 % 

Společnost má stanovenou míru výnosnosti 20%. Hodnota vnitřního výnosového 

procenta 76 % > 20 % požadované míry výnosnosti. 
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Index ziskovosti 

Index ziskovosti se využívá jako doplněk k čisté současné hodnotě. Výpočet je 

realizován jako podíl diskontovaných peněžních příjmů a diskontovaných kapitálových 

výdajů. Výpočet proběhl na základě vzorce (2.9) a je znázorněn v tabulce 3.8. 

Tabulka 3.8 - Výpočet indexu ziskovosti (mil. p.j.) 

∑ disk. peněžní příjmy 332,92 

∑ disk. kapitálové výdaje 84,44 

Index ziskovosti 3,94 
Zdroj: vlastní zpracování dle podnikových materiálů  

Index ziskovosti má hodnotu 3,94. Hodnota IZ 3,94 > minimální hodnota IZ 1. 

3.6. Druhá varianta řešení - generální oprava a modernizace konvertorů 

Druhou variantu řešení investičního projektu představuje generální oprava a 

modernizace stávajících konvertorů. 

3.6.1. Popis varianty generální opravy a modernizace 

Konvertorová ocelárna byla uvedena do provozu v roce 1981 a její životnost končí v 

roce 2015. V případě generální opravy a modernizace konvertorů se uskuteční výměna 

konvertorových nádob, modernizace pohonů, měření a regulace hydrauliky. Nedílnou součástí 

tohoto řešení je i splnění všech environmentálních kritérií, která jsou definovaná v 

integrovaném povolení pro provoz ocelárny (IPPC) vydaném místní legislativou. Splnění 

těchto požadavků sebou nese investice, které se týkají modernizace primárního a 

sekundárního odsávání zplodin vznikajících při dmýchání tavby, dále je nutná rekonstrukce 

vodního hospodářství (čištění a chlazení) a čištění konvertorového plynu. 

Délka rekonstrukce se odhaduje na 12 měsíců. Během této doby bude vždy jeden ze 

dvou konvertorů v odstávce po dobu 6 měsíců a chybějící vsázka pro válcovací tratě se bude 

zajišťovat od externích dodavatelů. 

3.6.2. Peněžní toky z investice 

Součástí peněžních toků z investice jsou kapitálové výdaje a peněžní příjmy. 

Kapitálové výdaje 

Kapitálové výdaje jsou obdobně členěny jako v případě EAF. Vlastní realizace 

generální opravy konvertorů se očekává v období od července 2014 do června 2015, kdy vždy 

jeden konvertor bude v odstávce po dobu šesti měsíců. Celkové kapitálové výdaje se rovnají 
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101,28 mil. p.j., z toho bude polovina realizována v tuzemsku a polovina od zahraničních 

dodavatelů. Tabulka 3.9 zobrazuje přehled kapitálových výdajů v případě druhé investiční 

varianty řešení. 

Tabulka 3.9 - Kapitálové výdaje projektu generální opravy 

Roky (mil. p.j.) 2012 2013 2014 2015 2016-2030 Celkem 

Náklady na výzkum a vývoj 0,80 1,28 0,24 0,08 0 2,40 

Stavební práce 0 0 0,80 - 0 0,80 

Zařízení 4,80 3,68 40,24 40,08 0 88,80 

DPH 0,16 0,32 4,42 4,38 0 9,28 

Celkem 5,76 5,28 45,70 44,54 0 101,28 
Zdroj: vlastní zpracování dle podnikových materiálů 

Odpisy 

Odpisy jsou vypočteny z vymezené průměrné odpisové sazby. Pro jednoduchost 

výpočtu jsou součástí modelu hodnocení ekonomické efektivnosti jen odpisy účetní. Při 

výpočtu je využito rovnoměrné odepisování. Pro investiční variantu generální opravy a 

modernizace konvertorů, která má dobu provozu 15 let, je odpisová sazba rovna 6,63 %. 

Sazba je stanovená jako průměrná hodnota odpisových sazeb jednotlivých složek 

kapitálových výdajů. Výše odpisové sazby byla stanovena rozhovorem v podniku 5. dubna 

2012. Příloha 2 b zachycuje výpočet odpisového plánu.  

Tabulka 3.10 - Zařazení aktiv a odpisy  

Roky (mil. p.j.) 2012 2013 2014 2015 2016-2030 Celkem 
 

Zařazení aktiv 0 0 0 92,00 0 92,00 
 

Vrátka DPH 0,12 0,22 2,37 6,58 0 9,28 Konečná hodnota 

Odpisy 0 0 0 0 6,10 91,46 0,54 
Zdroj: vlastní zpracování dle podnikových materiálů 

Čistý pracovní kapitál 

Tak jako v případě EAF, jsou v oblasti pracovního kapitálu zahrnuty pouze vlivy 

vratky DPH z kapitálových výdajů. 

Peněžní příjmy 

Stejně jako u první varianty řešení EAF, i peněžní příjmy generální opravy a 

modernizace stávajících výrobních agregátů (kyslíkové konvertory) se vypočítají na základě 

vzorce (2.2). Peněžní příjmy druhé varianty řešení je možno vidět v příloze 3, tabulka P 3.2. 
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Graf 3.2 znázorňuje vývoj kumulovaných diskontních peněžních toků při realizaci 

varianty generální opravy a modernizace ocelárny. Součástí grafu jsou i peněžní příjmy a 

kapitálové výdaje, které vytvářejí peněžní tok. 

Graf 3.2 - Vývoj peněžních toků při druhé variantě řešení 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle podnikových materiálů 

3.6.3. Dynamické metody 

Tak jako u první varianty řešení EAF se i u generální opravy a modernizace ocelárny 

využijí ekonomická kritéria hodnocení investičních projektů zohledňující faktor času, mezi 

které lze zařadit čistou současnou hodnotu, vnitřní výnosové procento a index ziskovosti. 

Čistá současná hodnota 

Výpočet NPV metody je stanoven jako rozdíl diskontovaných peněžních příjmů 

plynoucích z investice a diskontovaných kapitálových výdajů. Tabulka P 4.2 v příloze 4 

znázorňuje výpočet diskontovaných peněžních příjmů. 

Součet všech diskontovaných peněžních příjmů je 192,92 mil. p.j. Tabulka 3.11 

zobrazuje diskontované kapitálové výdaje uskutečněné v letech 2011 až 2015. Součet 

diskontovaných kapitálových výdajů činí 56,39 mil. p.j. 
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Tabulka 3.11 - Diskontované kapitálové výdaje 

Roky (mil. p.j.) 2012 2013 2014 2015 

Kapitálové výdaje 5,76 5,28 45,70 44,54 

disk. faktor 0,833 0,694 0,579 0,482 

disk. kapitálových výdajů 4,80 3,67 26,44 21,48 

 
    

∑ disk. kapitálových výdajů 56,39 
   

Zdroj: vlastní zpracování dle podnikových materiálů 

NPV = 192,92 - 56,39 

NPV = 136,53 

Čistá současná hodnota investičního varianty vypočtená na základě předcházejících 

údajů je 135,53. 

Vnitřní výnosové procento 

Výpočet vnitřního výnosového procenta je realizován stejně jako u předcházející 

varianty projektu, čili prostřednictvím funkce „míra výnosnosti“ v programu Microsoft Excel. 

Ve výpočtu jsou využity peněžní toky investičního projektu. Čím větších hodnot IRR nabývá, 

tím je projekt pro společnost výhodnější.  

IRR = 144 % 

Index ziskovosti 

Index ziskovosti slouží jako doplňkové kritérium k čisté současné hodnotě. Výpočet je 

proveden stejně jako u EAF, podíl diskontovaných peněžních příjmů a diskontovaných 

kapitálových výdajů na základě vzorce (2.9). 

Tabulka 3.12 - Výpočet indexu ziskovosti (mil. p.j.) 

∑ disk. peněžních příjmů 192,92 

∑ disk. kapitálových výdajů 56,39 

Index ziskovosti 3,42 
Zdroj: vlastní zpracování dle podnikových materiálů 

Tabulka 3.12 zobrazuje výpočet indexu ziskovosti. Hodnota IZ v případě druhé 

varianty projektu se rovná hodnotě 3,42. 
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3.7. Třetí varianta řešení - uzavření ocelárny 

Třetí alternativa řešení v podobě odstávky ocelárny je posuzována jako krajní 

možnost. 

3.7.1. Popis varianty uzavření ocelárny 

Uzavření ocelárny by pro podnik znamenalo zajistit pro válcovny zásobování externí 

vsázkou, což by s sebou neslo náklady na výběr a prověření potencionálních dodavatelů. V 

úvahu by připadali výrobci oceli na Ukrajině a v Rusku, kteří mají volnou kapacitu ve výrobě 

oceli a byli by ochotni přistoupit na dlouhodobý kontrakt. Dále by společnost musela prověřit 

logistické trasy a kapacitní prostupnost terminálů a překladišť. Externí vsázku lze dovážet 

třemi alternativami. První možností je dopravovat polotovary pomocí železniční dopravy z 

Ukrajiny do překladiště v Černé nad Tisou na Slovensku. Druhá alternativa dopravy je po 

železnici z Ruska přes Bělorusko a Polsko. Poslední varianta dopravy je využití lodní 

přepravy z přístavu v Petrohradu přes Baltské moře do Štětína a poté po železnici do firmy. 

Vzhledem k dalším výrobcům oceli ve střední Evropě, mezi něž patří například US Steel 

Košice, Mitall v Ostravě, Katovicích a Krakově, se musí pečlivě posoudit logistická 

prostupnost jednotlivých variant přepravy a nákladů s tím spojených. 

V případě této varianty by v závodě bylo nutno připravit se na zpracování velkého 

objemu polotovarů, musela by se navýšit kapacita ve vykládce polotovarů, jejich dělení, 

značení a v kontrole jakosti, což s sebou přinese další investiční náklady, dále náklady na 

odstavení a zakonzervování technologií. Zavření ocelárny je spojené taktéž s jednorázovými 

náklady na vypořádání se zaměstnanci, ale má vliv i na řadu dodavatelů služeb, kteří 

uzavřením ocelárny ztratí svého klíčového odběratele. Tato varianta řešení by postihla 

přibližně 400 zaměstnanců uvnitř podniku a cca 1000 až 1500 externích pracovních míst 

navázaných na provoz ocelárny. 

3.7.2. Peněžní toky 

Peněžní toky jsou tvořeny kapitálovými výdaji a peněžními příjmy. 

Kapitálové výdaje 

Kapitálové výdaje zahrnují investici do sekundárního odprášení ocelárny, která souvisí 

se zajištěním splnění ekologických podmínek (snížení emisí) na základě příslušné legislativy 

o integrované prevenci a omezování znečištění do září roku 2013. V případě, že se odprášení 

v uvedeném termínu neuskuteční, může dojít následkem uplatnění sankcí ze strany 
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příslušných úřadů až k možnosti uzavření ocelárny. Další složku kapitálových výdajů tvoří 

jednorázové výdaje spojené s uzavřením ocelárny v roce 2015 k řešení nových podmínek 

zejména v oblasti logistiky, výroby, energií atd. Kapitálové výdaje spojené s variantou 

uzavření ocelárny činí 44,88 mil. p.j.  

Tabulka 3.13 - Kapitálové výdaje varianty uzavření ocelárny  

Roky (mil. p.j.) 2012 2013 2014 2015 2016-2030 Celkem 

Zařízení 8,00 12,40 0 20,40 0 40,80 

DPH 0 0 0 4,08 0 4,08 

Celkem 8,00 12,40 0 24,48 0 44,88 
Zdroj: vlastní zpracování dle podnikových materiálů 

Vlivy v oblasti tržeb 

Tato varianta předpokládá, že vzhledem k uzavření ocelárny dojde ke změně 

výrobního portfolia válcoven a tím k poklesu marží. Sníží se podíl jakostí s vyšší marží, jako 

jsou produktovody a kotlové plechy, jelikož společnost nebude schopna flexibilně zajistit 

externí vsázku na jejich výrobu (specifická kvalita, nižší objemy). Uvedený výpadek bude 

nahrazen v segmentu nižších jakostí s nižší marží. Tabulka 3.14 zobrazuje změnu 

produktového mixu válcovny při uzavření ocelárny. 

Tabulka 3.14 - Vyčíslení marží na 1 tunu při uzavření ocelárny 

 
měrné jednotky p.j. v mil 

Vyšší jakosti -139 -41 

Produktovody -33 -8 

Kotlové plechy -54 -17 

Ostatní -52 -16 

Nižší jakosti 139 10 

Celkem 0 -31 

Zdroj: vlastní zpracování dle podnikových materiálů 

Vlivy v oblasti nákladů 

Náklady jsou ovlivněny těmito parametry:  

 cenovým rozdílem mezi externí a vlastní vsázkou pro válcovnu ve výši 40,67 p.j./t, 

který je vypočten z historických dat společnosti SBB a skutečných cen vsázky v roce 

2011, 

 cenovým rozdílem mezi externí a vlastní vsázkou pro válcovnu profilů (bloky) ve výši 

6 mil. p.j. ročně, 

 jednorázovými náklady ve výši 9,3 mil. p.j. spojenými s uzavřením ocelárny, jako je 

odstupné zaměstnancům nebo náklady na konzervaci ocelárny. Jelikož podnik uvažuje 
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s možným obnovením činnosti či jiným řešením, není zde uvažováno s likvidací 

majetku, 

 úsporami nákladů ve výši 8,67 mil. p.j. v důsledku odstávky, mezi které se řadí úspory 

mzdových nákladů a odvodů (50 %) ocelárny, redukce správy podniku (33 %), 

údržby. 

Odpisy 

K výpočtu odpisů je využitá průměrná odpisová sazba. Pro jednoduchost výpočtu jsou 

součástí modelu hodnocení ekonomické efektivnosti jen odpisy účetní. Odpisová sazba v 

případě uzavření ocelárny činí 5,73 % a ta je stanovena jako průměr odpisových sazeb 

jednotlivých složek vynaložených kapitálových výdajů. Výše odpisové sazby byla stanovena 

rozhovorem ve firmě 5. dubna 2012. Výpočet odpisového plánu zachycuje příloha 2 c. 

Tabulka 3.15 - Zařazení aktiv a odpisy  

Roky (mil. p.j.) 2012 2013 2014 2015 2016-2030 Celkem 
 

Zařazení aktiv 0 20,40 0 20,40 0 40,80 
 

Vrátka DPH 0 0 0 4,08 0 4,08 
Konečná 

hodnota 

Odpisy 0 0,3 1,17 1,17 2,34 37,71 3,09 
Zdroj: vlastní zpracování dle podnikových materiálů 

Čistý pracovní kapitál 

V důsledku nutnosti zvýšení skladu externí vsázky, tak aby byla zajištěná cca 

pětitýdenní potřeba výroby, dojde v roce 2015 k nárůstu pracovního kapitálu. Nároky na čistý 

pracovní kapitál jsou propočteny následovně: 

X = nový stav skladu vsázky  

X = roční potřeba vsázky pro válcovnu : týdny v roce ∙ zásoba na 5 týdnů 

X = 1035 : 52 ∙ 5 

X= 100 m.j. 

Y = stav skladu k 31.12.2011 

Y = 72 m.j. 

Zvýšení ČPK = (X - Y) ∙ cena 

Zvýšení ČPK = (100 - 72) ∙ 0,7 

Zvýšení ČPK = 20 mil. p.j. 

Dále je v oblasti pracovního kapitálu zahrnuta vratka DPH z kapitálových výdajů. 
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Peněžní příjmy 

Peněžní příjmy generované ve společnosti v souvislosti s uzavřením ocelárny jsou 

zobrazeny v příloze 3, tabulka P 3.3. Uzavření ocelárny v roce 2015 bude mít velký vliv na 

peněžní příjmy, a to z důvodu poklesu marží a nárůst nákladů v důsledku nákupu externí 

vsázky od dodavatelů. 

Graf 3.3 - Vývoj peněžních toků při třetí variantě řešení 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle podnikových materiálů 

3.7.3. Dynamické metody 

V této části práce budou opět použity stejné dynamické metody jako v předchozí části. 

Čistá současná hodnota 

Následující tabulky zobrazují vstupní veličiny k výpočtu čisté současné metody. 

Součet všech diskontovaných peněžních příjmů třetí varianty je -43,26 mil. p.j. Tento 

výpočet je zobrazen v příloze 4, tabulka P 4.3. Tabulka 3.16 zachycuje výpočet 

diskontovaných kapitálových výdajů. Diskontované kapitálové výdaje činí 27,08 mil. p.j. 
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Tabulka 3.16 - Diskontované kapitálové výdaje 

Roky (mil. p.j.) 2012 2013 2014 2015 

Kapitálové výdaje 8 12 0 24 

disk. faktor 0,833 0,694 0,579 0,482 

disk. kapitálové výdaje 6,67 8,61 0 11,81 

     ∑ disk. Kapitálových výdajů 27,08 

   Zdroj: vlastní zpracování dle podnikových materiálů 

NPV = -43,26 - 27,08 

NPV = -70,34 

Na základě výše zmíněných dat se provedl výpočet čisté současné hodnoty. Čistá 

současná hodnota má hodnotu - 70,34. 

Vnitřní výnosové procento 

Vnitřní výnosové procento je jako v předešlých prvních dvou variantách řešení 

vypočteno pomocí programu Microsoft Excel. Jako vstupní hodnoty jsou zde použity peněžní 

toky společnosti. 

IRR = 75 % 

Index ziskovosti 

V tabulce 3.17 jsou znázorněny vstupní výdaje pro výpočet indexu ziskovosti. 

Tabulka 3.17 - Výpočet indexu ziskovosti (mil. p.j.) 

∑ disk. Peněžních příjmů -43,26 

∑ disk. kapitálových výdajů 27,08 

Index ziskovosti -1,60 
Zdroj: vlastní zpracování dle podnikových materiálů 

V případě uzavření ocelárny má IZ hodnotu -1,60.  
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4. Návrhy a doporučení 

Předmětem analýzy bylo posouzení modernizace ocelárny v souvislosti s končící 

životností hlavních výrobních zařízení, kyslíkových konvertorů v roce 2015. První varianta 

představovala nahrazení současných výrobních agregátů elektrickou obloukovou pecí. Druhá 

alternativa spočívala v generální opravě a modernizaci stávajících kyslíkových konvertorů a 

jako krajní varianta řešení se posuzovalo i uzavření ocelárny. 

Vyhodnocení investičního projektu 

Modernizace ocelárny ve formě výše zmíněných variant spolu i s krajním řešením její 

případné odstávky byla posuzována především ve vztahu k úrovni celkové čisté současné 

hodnoty podniku. Jako doplňkové kritérium bylo využito vnitřní výnosové procento a index 

ziskovosti. Při řešení práce byly využity metody, které vycházejí ze skutečných peněžních 

toků společnosti na základě celkové hodnoty EBITDA z roku 2011 snížené o minimální 

investice do běžné údržby majetku. Na základě výpočtů provedených v kapitole 3 při analýze 

ekonomické efektivnosti jednotlivých variant investičního projektu, jsou v tabulce 4.1 

zobrazeny výsledky použitých kritérií. 

Tabulka 4.1 - Výsledky hodnocení analýzy ekonomické efektivnosti 

Metoda První varianta řešení Druhá varianta řešení Třetí varianta řešení 

NPV 248,49 136,53 -70,34 

IRR 76 % 144 % 75 % 

IZ 3,94 3,42 -1,60 
Zdroj: vlastní zpracování dle podnikových materiálů 

Společnost posuzuje ekonomickou efektivnost jednotlivých variant investičního 

projektu zejména ve vztahu k úrovni celkové čisté současné hodnoty podniku. V případě výše 

zmíněných variant řešení splňují požadované kritérium NPV pouze dva projekty, a to první 

varianta řešení v podobě elektrické obloukové pece a druhá varianta ve formě generální 

opravy a modernizace ocelárny. NPV třetí varianty, uzavření ocelárny je záporné. Velký vliv 

na zápornou výši hodnoty NPV, tedy i na výši peněžních toků má změna produktového mixu 

a s tím související ztráta v maržích a cenové rozdíly mezi vlastní a externí vsázkou.  

V grafu 4.1 je možné vidět porovnání vývoje kumulovaných diskontovaných 

peněžních toků všech tří variant za jednotlivá léta životnosti projektu. 
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Graf 4.1 - Vývoj kumulovaných diskontovaných peněžních toků jednotlivých variant 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle podnikových materiálů 

Čím je hodnota NPV kritéria větší, tím je daná varianta řešení pro podnik výhodnější. 

Jak je možné vidět z předcházejícího grafu, jenž zobrazuje vývoj diskontovaných peněžních 

toků jednotlivých alternativ, nejvyšší hodnotu a tedy i nejvýhodnější variantu pro podnik 

představuje první varianta řešení, elektrická oblouková pec s hodnotou NPV 248,49 mil p.j. 

Zhodnocení vybrané varianty investičního projektu 

Nejvýhodnější variantou řešení pro společnost je nahrazení stávajících kyslíkových 

konvertorů elektrickou obloukovou pecí, jenž přinese podniku investiční výdaje ve výši 157 

mil. p.j. Rozpočet kapitálových výdajů je stanoven následovně: 

 integrované povolení - 4,5 mil. p.j., 

 koordinační a inženýrské práce - 5,4 mil. p.j., 

 environmentální řešení - 40 mil. p.j., 

 ocelářské zařízení - 70,5 mil. p.j., 

 stavební práce - 33 mil. p.j., 

 ostatní výdaje - 3,6 mil. p.j. 

U této varianty podnik bude muset zajistit spolehlivé strategické zásobování šrotu, 

odstraní se problém cen způsobený monopolním chováním společnosti Arcelor Mittal 

Ostrava. EAF přinese nižší výrobní náklady o 67 p.j. na tunu, jenž jsou vyvolány nižšími 

náklady na materiálové vstupy, zejména šrotu oproti tekutému surovému železu. Nová 
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technologie přinese potencionální růst produkce bram až na 1200 kilotun ročně, vyřeší 

většinu problémů s životním prostředím a má méně nákladné ekologické řešení než druhá 

varianta, generální oprava a modernizace ocelárny. 

Výstavba elektrické obloukové pece umožní podniku variabilitu ve vstupní vsázce. 

Investice také zahrnuje výstavbu dodatečných skladů, nové haly, dopravní infrastrukturu, 

rozšíření energetických a distribučních cest. 

Společnost má stanovený harmonogram projektu nahrazení stávajících konvertorů 

elektrickou obloukovou pecí, který se skládá ze studie proveditelnosti, následuje projektová, 

inženýrská a výběrová řízení, územní rozhodnutí a stavební povolení (34 měsíců), poté 

konstrukce a zahájení výroby (30 měsíců). Nejkratší možná realizace projektu je 53 měsíců. 

Termín pro dokončení projektu EAF je do konce roku 2015. Společnost musí brát v úvahu 

možná rizika, mezi klíčová rizika se řadí: 

 požadavky na životní prostředí, 

 dostupnost a cena šrotu, 

 napájení, dostupnost elektřiny. 

Před zahájením stavební části realizace projektu musí společnost zajistit postupně 

EIA, územní rozhodnutí, IPPC a stavební povolení. Společnost odhaduje dobu na zabezpečení 

územního rozhodnutí a posouzení vlivu na životní prostředí 24 měsíců. 

Proces posuzování vlivů na životní prostředí, proces EIA (Environmental Impact 

Assessment) představuje významný prvek preventivních nástrojů ochrany životního prostředí 

a environmentální politiky. Jedná se o systematické zkoumání a posuzování možného vlivu 

projektu na životní prostředí. IPPC (Integrovaná prevence a omezování znečištění) je 

integrovaný přístup k ochraně životního prostředí zakotvený v legislativě EU a včleněný do 

českého právního řádu. Cílem IPPC je celkové zlepšení kvality životního prostředí. 

Společnost musí splňovat přísné emisní limity (emise prachu, hluku aj.) v souladu s platnou 

legislativou a doporučenými standardy o tzv. nejlepších dostupných technikách BAT (Best 

available technology). 

Výroba za využití elektrické obloukové pece umožní společnosti si regulovat skladbu 

vsázky. Podnik může při výrobě v EAF využít studenou vsázku, kterou tvoří šrot a surové 

železo. V závislosti na aktuální situaci cen na trhu lze v EAF použít v sázce jen šrot nebo až 

50 % tekutého surového železa. Díky novému poměru vsázky se společnost vymaní z 
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monopolních dodávek tekutého surového železa a stane se nezávislá na jeho dodavateli. V 

současnosti firma nemá žádnou jinou alternativu, jak dodávat tekuté surové železo a proto 

nemá ani žádnou vyjednávací sílu při uzavírání kontraktů o dodávkách.  

V případě uskutečnění projektu elektrické obloukové pece podnik získá nové silné 

stránky a otevřou se mu nové příležitosti, ale vzniknou mu i stránky slabé a určité hrozby. 

Zhodnocení tohoto stavu znázorňuje tabulka 4.2.  

Tabulka 4.2 - Zhodnocení situace podniku s elektrickou obloukovou pecí 

Silné stránky Slabé stránky 

Spolehlivost dodávek Kvalita šrotu pro ocel s vyšší jakostí 

nezávislost na dodavateli tekutého surového železa Přísné třídění vsázky pro vyšší jakostní ocel 

Flexibilita ve volbě dodavatelů základního materiálu Limity z hlediska přípravy vsázky 

Splnění environmentálních podmínek 
 

Zajištění dlouhodobé produkce oceli 
 

Příležitosti Hrozby 

Možnost zvýšení kapacity výroby Dlouhodobá dostupnost šrotu 

Snížení výrobních nákladů Zpřísnění environmentálních požadavků 

 
Nedostatek elektrického příkonu 

Zdroj: vlastní zpracování dle podnikových materiálů 

Elektrická oblouková pec je proti stávající konvertorové výrobě energeticky 

náročnější. Proto musí společnost vyřešit i problém s přístupem k elektrické síti. Bude 

vybudováno přímé elektrické vedení, jenž bude vlastněné dodavatelem pro dlouhodobé 

zásobování energií. Efektivnost výroby bude také do značné míry ovlivňovat cenový rozdíl 

železa a šrotu, ale i dostupnost potřebného množství šrotu pro výrobu oceli.  
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5. Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo ekonomické posouzení investičního záměru rozvoje 

výroby oceli ve společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. Předmětem hodnocení bylo 

posouzení modernizace ocelárny a výběr nejvhodnější varianty řešení. Důvodem vzniku 

investičního projektu byla končící životnost stávajících výrobních zařízení, kyslíkových 

konvertorů v roce 2015. 

V teoretické části bakalářské práce byly nejprve vymezeny základní pojmy podnik, 

podnikání, investice a jejich členění, investiční rozhodování a zdroje financování investičních 

projektů. Dále byly popsány parametry hodnocení investic, zejména stanovení kapitálových 

výdajů, peněžních příjmů a peněžních toků projektů. Další část teorie byla věnovaná 

charakteristice ekonomických kritérií hodnocení investičních projektů, obzvláště dynamickým 

metodám, které společnosti v dnešní době nejčastěji využívají při hodnocení ekonomické 

efektivnosti investičních projektů. 

V praktické části bakalářské práce byla nejprve představena společnost EVRAZ 

VÍTKOVICE STEEL, a.s., jenž investiční projekt realizuje a poté popsaná i daná investice. V 

této souvislosti byly analyzovány tři varianty řešení, mezi které se řadí nahrazení 

současných výrobních agregátů elektrickou obloukovou pecí, generální oprava a 

modernizace stávajících konvertorů a jako krajní varianta řešení se posuzovalo i případné 

uzavření ocelárny, které by znamenalo nutnost zajistit externí dodávky vsázky. Byla 

stanovena vstupní data pro vyčíslení peněžních toků variant za jednotlivá léta investičního 

projektu. V praktické části bylo využito poznatků získaných v teorii pro vyčíslení ukazatelů 

při posuzování ekonomické efektivnosti jednotlivých variant řešení projektu. Modernizace 

ocelárny v podobě výše zmíněných variant byla posuzována zejména ve vztahu k úrovni čisté 

současné hodnoty společnosti, byla vždy propočtena celková hodnota společnosti při dané 

změně výrobní základny přes kritérium čisté současné hodnoty. Jako doplňková kritéria se 

využila vnitřní výnosové procento a index ziskovosti. Společnost EVRAZ VÍTKOVICE 

STEEL, a.s. projekt financuje pouze vlastními zdroji, výpočty byly proto provedeny pro 

nezadlužený projekt. 

Výstupem bakalářské práce jsou propočty výše uvedených metod hodnocení u 

jednotlivých variant řešení projektu a doporučení, která varianta řešení je pro podnik 

nejvýhodnější. Je tedy možno na základě čisté současné hodnoty, ale i doplňkových kritérií 

hodnocení ekonomické efektivnosti projektu přijmout první variantu řešení, elektrickou 
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obloukovou pec a druhou variantu řešení, generální opravu a modernizaci ocelárny. Jelikož u 

obou alternativ byly splněny podmínky kritérií, i přes vysoký požadavek investora na 

výnosnost projektu 20 %. Nejpříznivější hodnoty NPV kritéria byly zjištěny u první varianty 

řešení týkající se nahrazení současných kyslíkových konvertorů elektrickou obloukovou 

pecí. Je možno tedy dle NPV a ostatních kritérií hodnocení ekonomické efektivnosti první 

variantu řešení ve formě elektrické obloukové pece doporučit. 
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Seznam zkratek 

p.j. peněžní jednotky 

atd. a tak dále 

aj. a jiné 

apod. a podobně 

v.o.s. veřejná obchodní společnost 

tzv. takzvaný 

s.r.o. společnost s ručením omezeným 

tis. tisíc  

a.s. akciová společnost 

mil. milión 

Kč koruna 

KV kapitálové výdaje 

INV investiční výdaje 

∆ ČPK změna čistého pracovního kapitálu 

FCF peněžní příjmy 

EAT čitý zisk 

ODP odpisy 

RF bezriziková sazba 

RP riziková prémie 

WACC průměrné náklady kapitálu 

RD náklady na úročený cizí kapitál 

t sazba daně 

D úročený cizí kapitál 

RE náklady vlastního kapitálu 

E vlastní kapitál 

např. například 

ROCE rentabilita investovaného kapitálu 

Ø EAT průměrný čistý zisk po zdanění 
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NPV čistá současná hodnota 

T doba životnosti projektu 

R náklad kapitálu 

FCFt volné peněžní příjmy v jednotlivých letech 

IRR vnitřní výnosové procento 

IZ index ziskovosti 

DÚ doba úhrady 

kt kilotuna 

cca přibližně 

IPPC Integrovaná prevence a omezování znečištění 

mm milimetr 

DPH daň z přidané hodnoty 

EAF elektrická oblouková pec 

EBITDA zisk před započtením úroků, daní a odpisů 

CAPEX investice do běžné údržby majetku 

VC vstupní cena 
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