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Abstrakt 

Předmětem diplomové práce je ekonomické posouzení investičního projektu „Nová 

doprava koksového prachu“ ve společnosti OKK Koksovny, a.s. Pro hodnocení efektivnosti 

uvedeného investičního projektu jsou použity statické a dynamické ukazatele efektivnosti 

investic. Teoretická část se zabývá jednotlivými metodami hodnocení efektivnosti investic a 

jejich popisu. V praktické části jsou tyto metody hodnocení aplikovány na investiční projekt 

uvedené společnosti a na základě výpočtů je v závěru uvedeno, zda a jak je pro společnost 

OKK Koksovny, a.s. investiční projekt ekonomicky efektivní. 
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Abstract 

The thesis is an economic assessment of the investment project "New transport coke 

dust" at OKK, as To evaluate the effectiveness of the investment project is applied static and 

dynamic indicators of investment efficiency. The theoretical part deals with the various 

methods of evaluating the effectiveness of investments and their description. In the practical 

part, these evaluation methods applied to investment projects of the company and on the basis 

of calculations is shown in the end, whether and how the company OKK, as investment 

project cost-effective. 

 

Keywords 

Investment; investment project; investment planning; investment decisions; cash flow; 

payback period; net present value; internal rate of return; discounted cash flow; methods 

efficiency evaluation.  



OBSAH 

 

ÚVOD ........................................................................................................................................ 1 

1 Charakteristika investic .................................................................................................... 3 

1.1 Pojetí investic ............................................................................................................... 3 

1.2 Podnikové cíle a investice ............................................................................................ 4 

1.3 Investiční rozhodování ................................................................................................. 4 

1.4 Investiční strategie ....................................................................................................... 5 

1.5 Investiční plánování ..................................................................................................... 7 

1.5.1 Fáze investičního procesu ..................................................................................... 8 

1.5.2 Klasifikace investičních projektů ......................................................................... 9 

2 Efektivnost investic ......................................................................................................... 12 

2.1 Rozhodující kritéria pro posouzení investic .............................................................. 12 

2.2 Zdroje financování investic ....................................................................................... 12 

2.2.1 Vlastní kapitál ..................................................................................................... 13 

2.2.2 Cizí zdroje .......................................................................................................... 14 

2.3 Plánování peněžních toků z investic .......................................................................... 15 

2.3.1 Určení kapitálových výdajů ................................................................................ 15 

2.3.2 Odhad budoucích peněžních příjmů ................................................................... 17 

2.3.3 Určení podnikové diskontní míry ....................................................................... 18 

2.3.4 Výpočet současné hodnoty očekávaných výnosů (očekávaných cash flow) ...... 20 

3 Metody hodnocení efektivnosti investic ........................................................................ 21 

3.1 Statické metody .......................................................................................................... 21 

3.2 Dynamické metody .................................................................................................... 24 

4 Charakteristika společnosti OKK Koksovny, a.s. ........................................................ 28 

4.1 Doprava koksového prachu ....................................................................................... 29 

4.1.1 Popis současného stavu ...................................................................................... 29 

4.1.2 Investiční projekt Nová doprava koksového prachu .......................................... 31 

4.1.3 Pozitivní a negativní stránky současného stavu a Nové dopravy ....................... 34 

4.1.4 Financování investice ......................................................................................... 35 

4.2 Efektivnost investičního projektu .............................................................................. 40 

4.2.1 Určení kapitálových výdajů ................................................................................ 40 

4.2.2 Určení peněžních příjmů .................................................................................... 40 

4.2.3 Současná hodnota očekávaných výnosů ............................................................. 43 

4.3 Metody hodnocení investičního projektu .................................................................. 43 



4.3.1 Doba návratnosti ................................................................................................. 43 

4.3.2 Čistý celkový příjem z investice NCP ................................................................ 44 

4.3.3 Metoda výnosnosti investice ROI ...................................................................... 45 

4.3.4 Metoda čisté současné hodnoty NPV ................................................................. 45 

4.3.5 Metoda vnitřního výnosového procenta IRR...................................................... 46 

4.3.6 Index ziskovosti PI ............................................................................................. 47 

5 Shrnutí zjištěných výsledků ........................................................................................... 48 

6 Závěr ................................................................................................................................. 49 

Seznam použité literatury ...................................................................................................... 50 

Seznam příloh ......................................................................................................................... 53 

Seznam obrázků ...................................................................................................................... 53 

Seznam tabulek ....................................................................................................................... 53 

Seznam zkratek ....................................................................................................................... 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

ÚVOD 

Investice, pojem, který je pro budoucnost každého, ať už jedince či podniku, důležitou 

a klíčovou činností pro budoucí zhodnocení. Z pohledu každého z nás začínají první úvahy 

o možných investicích již v útlém či školním věku. Investice do vzdělání nám může přinést 

v budoucnosti výhody například ve formě lepšího uplatnění na trhu práce. U žáků a studentů, 

kteří mají určité ambice „být lepší“ a investují svůj čas studiu a osobnímu rozvoji, mohou 

v dlouhodobém horizontu mít investice do vzdělání určité přínosy, kterými mohou být osobní 

seberealizace či získání dobrého pracovního uplatnění. Stejně tak se mohou jevit investice 

rodičů do výchovy dětí. Budeme očekávat, že co na začátku do dětí vložíme, bude 

v budoucnu patřičně zhodnoceno. Ovšem ne vždy tomu tak bývá. 

U podnikových investic tomu není jinak. Každý podnik, který se chce uplatnit a obstát 

v dnešní silné konkurenci, musí přinášet a nabízet svým zákazníkům zboží či služby nejvyšší 

možné kvality. Pro zajištění prosperity podniku a udržení svého místa na trhu je nutné 

reagovat na náročné požadavky zákazníků a odběratelů. To s sebou přináší nutnost investovat 

do svého rozvoje nemalé finanční výdaje, které v budoucnu přinesou určité zhodnocení. 

Každé vedení podniku či firmy musí pečlivě zvážit, zda rozhodnutí o investování do určitého 

zařízení přinese požadované zhodnocení. Chybné zvážení a rozhodnutí může s sebou přinést 

následky ve formě ztrátových investičních projektů s nemalými výdaji. To koneckonců může 

mít vliv na další existenci podniku. 

Přijetí investičního projektu k realizaci může mít několik důvodů. Investor může 

vybudovat novou dopravní linku, která s sebou přinese jak úsporu nákladů na provoz, tak 

i zefektivnění výroby, což se může jevit jako správná volba ve snižování nákladů a stabilizaci 

ekonomické situace podniku. Je nutné vždy zvážit, které náklady je možné optimalizovat či 

přímo eliminovat. 

V případě společnosti OKK Koksovny, a.s. byl přijat k realizaci investiční projekt 

výstavby Nové dopravy koksového prachu. Současná cesta dopravy je z pohledu zajištění 

potřebného množství koksového prachu pro mletí a následné přidávání do směsi uhelné 

vsázky nedostačující. Vznikají velké časové prostoje při nakládce a převozu koksového 

prachu, které negativně ovlivňují chod střediska Uhelná služba a tím i výrobu uhelné vsázky, 

obzvláště v zimních měsících. Dochází často k výpadkům provozu z důvodu nedostatku 

koksového prachu, což přináší nemalé problémy při výrobě slévárenských koksů. Proto se 

vedení společnosti rozhodlo realizovat novou cestu dopravy koksového prachu, jejímž 
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primárním úkolem je snížení časové náročnosti při převozu mezi středisky Jemné třídírny 

koksu a Uhelnou službou. Projekt Nové dopravy spočívá ve výstavbě dopravního mostu, 

kterým se všechny operace při nakládce, přepravě, rozmrazení a složení nahradí jednoduchou 

dopravou soustavou pásových dopravníků. Jde tedy o výstavbu výhradně ze strategických 

důvodů. 

Cílem diplomové práce je posouzení ekonomické efektivnosti tohoto investičního 

projektu společnosti OKK Koksovny, a.s. použitím vybraných statických a dynamických 

metod hodnocení. 
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1   Charakteristika investic 

1.1   Pojetí investic 

Investiční činnost nefinančních podniků představuje specifickou oblast jejich celkové 

aktivity, která je zaměřena především na obnovu a rozšíření hmotného a nehmotného 

investičního majetku. Rozhodování o investicích je typické tím, že jde o rozhodování 

dlouhodobé, kde je nutné uvažovat s faktorem času, rizikem změn po dobu přípravy 

i realizace projektu. Velmi výrazně ovlivňuje efektivnost celého podniku po dlouhé období. 

Finanční stránkou investičního rozhodování podniku se zabývá kapitálové plánování 

a dlouhodobé financování. Zahrnuje zejména tyto oblasti: 

 plánování peněžních toků (kapitálových a peněžních příjmů) z investice; 

 finanční kritéria efektivnosti investičních projektů; 

 zohledňování rizik v kapitálovém plánování a investičním rozhodování; 

 dlouhodobé financování investiční činnosti podniku. 

Mimořádně důležitou úlohu v kapitálovém plánování a investičním rozhodování hrají čas 

a riziko. A to proto, že se jedná o kapitálově náročné operace s horizontem rozhodování 

minimálně přes 1 rok, průměrně 5 až 10 let. Investicemi se ovlivňují provozní výsledky 

hospodaření velmi citelně na několik let dopředu (zisk, rentabilita, likvidita); to vše dopadá na 

tržní hodnotu firmy (čistou současnou hodnotu firmy) [10]. 

Podnikové pojetí chápe investice buď v užším pojetí jako majetek, který není určen ke 

spotřebě, ale je určen k tvorbě dalšího majetku, a ten podnik potom prodává na trhu, nebo 

v širším pojetí jako v současnosti obětované prostředky na pořízení majetku, který bude 

dlouhodobě pomáhat podniku přinášet vyšší užitky a v důsledku umožní získat i vyšší 

finanční efekty [12]. 

Rozhodnutí o investicích je typickým dlouhodobým strategickým rozhodnutím, při 

kterém se uvažuje, jak vybrat vhodnou investiční alternativu, která bude za daných podmínek 

pro firmu nejvýhodnější a přinese v budoucnu co nejvyšší přínos. Jinými slovy: firma 

investuje svá současná aktiva s očekáváním jejich budoucího výnosu. Dlouhodobá investiční 

rozhodnutí jsou v mnoha aspektech podobná krátkodobým rozhodnutím, zejména v takových 

oblastech, jakými jsou hodnocení alternativ pomocí různých nástrojů a technik, odhad 

budoucích změn nákladů, výnosů, zisku i celkové výkonnosti a efektivnosti firmy a včlenění 

koncepce rizika a nejistoty. Podstatný rozdíl je v tom, že při investičních dlouhodobých 

rozhodnutích se manažeři musí zabývat mnohem více časovým horizontem a jeho možnými 
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dopady, časovou hodnotou peněz a dalšími ekonomickými i společenskými vlivy, které mají 

souvislost s daným rozhodnutím. Je zřejmé, že koncepce rizika a nejistoty zde hraje ve 

srovnání s krátkodobými rozhodnutími podstatně větší a často klíčovou úlohu [11]. 

1.2   Podnikové cíle a investice 

Když je podniku jasné, proč existuje na trhu a čeho chce dosáhnout, tedy když má 

jasno ve své orientaci, je nutné tuto představu rozpracovat do jednotlivých akcí neboli cílů. 

Stanovení cíle podniku se děje podle konkrétních podmínek podniku, v závislosti na 

 současném postavení a požadavkům budoucího rozvoje. Podnikový cíl představuje informaci 

o stavu, kterého má být dosaženo v určitém časovém období [1]. 

Teorie chování podniku v tržní ekonomice i prováděné analýzy skutečného chování 

podniků dnes většinou zdůrazňují, že převládá pluralitní pojetí cílů, tzn., že podnik sleduje 

nikoliv jeden cíl, ale celou soustavu cílů, v níž finanční cíle mají dominantní úlohu. Jako 

hlavní cíle podnikatelské činnosti jsou obvykle v posledních analýzách uváděny: 

 efektivnost a finanční stabilita podniku, vyjádřené tržní hodnotou firmy, výnosností 

investic a likviditou; 

 podíl podniku na trhu, jeho zachování, eventuálně růst, a tím uspokojování 

poptávky; 

 inovace výrobního programu, zařízení a technologií; 

 sociální cíle, vyjádřené mzdovým a sociálním zajištěním pracovníků, rozvojem 

jejich kvalifikace, stimulace; 

 respektování požadavků na ochranu životního prostředí. 

Je zřejmé, že uvedené cíle nejsou vždy zcela konzistentní a může mezi nimi docházet 

k určitým vzájemným rozporům. Tyto vzájemné rozpory je třeba respektovat a usilovat o to, 

aby při jejich zabezpečování docházelo ke kompromisům [17]. 

1.3   Investiční rozhodování 

Investiční rozhodování patří mezi nejvýznamnější druhy firemních rozhodnutí. Jeho 

náplní je rozhodování o přijetí či zamítnutí jednotlivých investičních projektů, které firmy 

připravila. Čím rozsáhlejší tyto projekty jsou, tím větší dopady mohou na firmu a její okolí 

mít. Je zřejmé, že úspěšnost jednotlivých projektů může významně ovlivnit podnikatelskou 

prosperitu firmy a naopak jejich neúspěch může být příčinou výrazných obtíží, které mohou 

vést až k zániku firmy.  
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Investiční rozhodování, zejména rozhodování strategického charakteru, by mělo 

vycházet z firemní strategie a přispívat k její realizaci. Firemní strategie určuje základní cíle 

firmy a způsoby jejich dosažení. Významnou roli mezi těmito cíli hrají cíle finanční, 

formulované jako dosažení určité míry zisku, resp. jeho maximalizace, dosažení určité 

rentability vynaloženého kapitálu, resp., a to zvláště v současné době, dosahování růstu 

hodnoty firmy. Z tohoto pohledu představuje investiční rozhodování významný nástroj 

a prostředek, který může k růstu hodnoty firmy přispět. 

Příprava, hodnocení a výběr investičních projektů by měly nejen vycházet ze 

strategických firemních cílů, ale měly by také respektovat jednotlivé složky strategie, které 

tvoří strategie: 

 výrobková (které výrobky a služby chce firma rozvíjet či utlumovat); 

 marketingová (na jaké trhy se chce firma orientovat, jak se chce na ně dostat a jak 

bude prodej podporovat); 

 inovační (na jaké technologie, procesy a produkty se zaměří inovační úsilí); 

 finanční (k jaké struktuře zdrojů financování chce firma dospět); 

 personální (o jaké druhy pracovníků, kompetence a znalosti se chce firma opírat); 

 zásobovací (základní druhy vstupů a způsoby jejich zabezpečení). 

Opomenout nelze ani to, že podnikatelské okolí nepřináší pouze rizika, ale je také zdrojem 

příležitostí. Bez podpory tvůrčího vyhledávání příležitostí by investiční rozhodování nemohlo 

ve firmě sehrát úlohu, jež mu právem patří [5]. 

1.4   Investiční strategie 

Jelikož ujasnění podnikových a investičních cílů samo o sobě nezaručí jejich dosažení, 

je potřeba zformovat investiční strategii, tzn. různé postupy, jak požadovaných investičních 

cílů dosáhnout nebo se k nim maximálně přiblížit. Respektování základního cíle a dílčích 

finančních cílů podniku v investičním rozhodování v důsledku znamená, že investor musí 

každou investiční příležitost posuzovat s přihlédnutím k těmto faktorům: 

 očekávaný výnos investice; 

 očekávané riziko investice; 

 očekávaný důsledek na likviditu podniku. 

 

Výnosnost, rizikovost a likvidita jsou rozhodujícími faktory, podle kterých 

porovnáváme investice. Racionálně uvažující investor se při realizaci investice snaží 

dosáhnout co nejvyššího výnosu s co nejmenším rizikem a při nejvyšší možné likviditě. Ve 
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skutečnosti však maximalizovat výnos při minimálním riziku a maximální likviditě nelze, pro 

dosažení maximálního výnosu je obvykle nutné přijmout vyšší riziko a snížit likviditu na 

minimum. Názorně tuto skutečnost zachycuje tzv. investorský trojúhelník (viz obr. 1.1), který 

vystihuje skutečnost, že pro naplnění jednoho vrcholu je nezbytné vzdát se naplnění vrcholů 

ostatních [10]. 

 

výnosnost 

 

 

 

 

                        rizikovost      likvidita 

Obr. 1.1  Investorský trojúhelník [10] 

 

 

Za ideální jsou považovány investiční příležitosti s maximálním výnosem, nízkým 

rizikem a vysokou likviditou. Tyto investice se ale v praxi vyskytují obvykle málo. Investor 

tedy musí preferovat některý z těchto faktorů. Podle toho, který faktor preferuje, rozeznáváme 

tyto typy investičních strategií [17]: 

 

Strategie maximalizace ročních výnosů 

Zde investor dává přednost co nejvyšším ročním výnosům bez ohledu na růst ceny 

investice. Možný nižší zisk z růstu ceny kompenzuje vyššími ročními výnosy. Tento typ 

strategie je vhodné uplatňovat při nižším stupni inflace, protože se při ní roční výnosy příliš 

neznehodnocují a investice si udržuje svou reálnou hodnotu. 

 

Strategie růstu ceny investice 

Investor preferuje ty investiční projekty, u kterých předpokládá co největší zvýšení 

hodnoty původního investičního vkladu. Tento typ strategie je vhodné uplatnit zejména při 

vyšším stupni inflace, která znehodnocuje běžné roční výnosy, ale budoucí hodnota majetku 

v důsledku vyšší inflace roste. U této strategie jsou tedy roční výnosy obětovány v očekávání 

značného výnosu v budoucnosti. 
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Strategie růstu ceny investice spojená s maximálními ročními výnosy 

Investor zde vybírá ty projekty, které přinášejí jak růst ceny investice v budoucnosti, 

tak růst ročních výnosů. Tyto investiční příležitosti jsou sice nejideálnější, v praxi se však 

vyskytují velmi zřídka. Obvykle totiž investice, přinášející maximální roční výnosy, jsou 

jiného druhu než investice, u kterých předpokládáme růst ceny v budoucnu. 

 

Agresivní strategie investic 

Zde dává investor přednost projektům s vysokým stupněm rizika (např. investice do 

zahraničí apod.), kdy za podstoupené riziko očekává vysoké výnosy. 

 

Konzervativní strategie 

Investor z averze k rizikům postupuje opatrně a vybírá projekty, které jsou bezrizikové 

či s nízkým stupněm rizika. Ovšem takové projekty přinášejí investorovi menší výnosnost. 

Příkladem konzervativní strategie je i ukládání peněz do fondů peněžního trhu, které 

rozkládáním investovaných částek snižují riziko investování. 

 

Strategie maximální likvidity 

Investor dává přednost projektům, které se dokážou rychle měnit na peníze a které 

jsou co nejlikvidnější. Takové investice sice zajišťují likviditu, ale jsou zpravidla méně 

výnosné.  

Z výše uvedené charakteristiky typů investičních strategií vyplývá, že volba varianty 

je dána konkrétními podmínkami, ve kterých podnik investuje a konkrétními dílčími cíli, 

které podnik v daném období sleduje. 

1.5   Investiční plánování 

Plánování investic je jednou z nejsložitějších a mnohostranných činností podnikového 

managementu. Vychází z dlouhodobých strategických cílů podniku, hledá způsoby a cesty, 

jak tyto cíle splnit, hledá zdroje pro zamýšlené investiční akce, sestavuje kapitálové rozpočty, 

hledá použití pro volné finanční zdroje, tj. vyhledává investiční příležitosti, hodnotí 

efektivnost investičních projektů a vybírá nejefektivnější z nich. Plánování investic vychází ze 

strategického podnikového plánu a tento plán je produktem vrcholového vedení podniku. 

Z věcného hlediska jde při plánování investic o rozhodování o technickém a výrobním 

charakteru investice. Vychází se z cílů podniku, hledají se možnosti, které jsou 

konkretizovány v investičních projektech. Z nich se vybírají ty nejvhodnější jak po technické, 
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tak ekonomické stránce. Na jejich základě se zpracovává podrobná technicko-ekonomická 

studie, která bývá považována za hlavní nástroj variantního myšlení. Tato fáze plánovacího 

cyklu se označuje jako předinvestiční fáze [14]. 

1.5.1   Fáze investičního procesu 

Vlastní přípravě a následné realizaci investičních projektů je třeba věnovat náležitou 

pozornost, protože je jednou ze základních podmínek úspěchu v oblasti dlouhodobého 

strategického rozvoje podniku. Celý proces lze rozdělit do tří základních fází [8]: 

1. předinvestiční 

 identifikace projektů; 

 předběžný výběr; 

 studie proveditelnosti; 

2. investiční; 

3. provozní. 

 

ad 1 Předinvestiční fáze (plánovací) 

Je považována z hlediska úspěšné realizace projektu a jeho následného fungování za 

nejdůležitější. Zahrnuje následující: 

 

 identifikace projektů 

Začíná hledáním příležitostí vycházejícím z neustálého hledání sledování 

podnikatelského okolí podniku. Získané podněty je třeba posoudit, vyjasnit jednotlivé 

příležitosti a ekonomické efekty vycházející z těchto příležitostí. První posouzení projektů 

obsahuje celou řadu vyhledaných příležitostí, vyhodnocení by nemělo být zbytečně podrobné 

a nákladné, výsledkem je seznam možných příležitostí. 

 

 předběžný výběr 

Cílem je určit, kterým příležitostem by se mělo věnovat více pozornosti a zpracovat 

rozsáhlou a nákladnou studii jejich proveditelnosti. 

 

 technicko-ekonomická studie proveditelnosti 

Měla by poskytnout veškeré podklady potřebné pro rozhodnutí. Zahrnuje veškeré 

požadavky a možnosti, které souvisejí s uvedením investice do realizační fáze, zejména 

rozpracování technických a finančních požadavků. Vše je podloženo důkladnou finančně 
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ekonomickou analýzou a hodnocením jednotlivých variant projektů. Na vypracování se podílí 

tým složený z odborníků ze všech potřebných oblastí. V případě nalezení nedostatečných 

efektů, neproveditelnosti či jiných slabin je projekt zamítnut. 

Studie proveditelnosti bere v úvahu technické aspekty variant a poskytuje pevnější 

základ, ze kterého se rozhodne, zda investiční projekt přijmout [7]. Tento přístup je používán 

ke zkoumání a posouzení technických, logistických, environmentálních, obchodních a 

finančních aspektů, které vyžadují vysoký stupeň investic [9]. 

 

ad 2  Investiční fáze (realizační) 

Tato fáze již znamená vlastní realizaci projektu. Představuje časovou etapu, ve které 

jsou zahrnuty činnosti od zadání výstavby projektu až po jeho uvedení do provozu. Obsahuje 

tyto fáze [5]: 

 vytvoření potřebné právní, finanční a organizační základny; 

 získání technologie (nákupem či vývojem) a její technické dokumentace; 

 nabídkové řízení – výběr dodavatelů dlouhodobých i krátkodobých aktiv; 

 získání potřebného majetku; 

 zajištění personální stránky; 

 záběhový provoz. 

 

ad 3 Provozní fáze (operační) 

Představuje období, během kterého jsou na investičním technologickém celku 

produkovány výrobky a služby. V této fázi jsou generovány finanční toky, jejichž výše 

a stabilita rozhoduje o souhrnné ekonomické efektivnosti investice [4]. 

1.5.2   Klasifikace investičních projektů 

Z důvodu volby metody hodnocení efektivnosti investic a stanovení řídící úrovně 

v podniku se investiční projekty klasifikují do několika skupin. Některé investice je třeba 

provést bez ohledu na jejich efektivnost, například z ekologických důvodů. U dalších investic 

stačí porovnat investiční výdaje s úsporami výrobních nákladů. Investiční projekty lze členit 

podle řady různých kritérií, mezi základní a nejvýznamnější lze považovat tyto [4]: 

 

Podle vlivu na podnikovou ekonomiku 

Náhrada zařízení – obvykle se jedná o nezbytnou náhradu opotřebovaného zařízení, 

provádí se bez zvláštních analýz a rozhodovacích procesů. 
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Výměna zařízení za účelem snížení nákladů – jedná se o výměnu provozuschopného, 

ale zastaralého zařízení, na němž je výrova příliš nákladná. 

Expanze dosavadního výrobku a rozšíření trhu – jde o komplexnější rozhodnutí, 

vyžadující průzkum trhu. 

Vývoj, výroba a prodej nového výrobku a expanze na nové trhy – vyžaduje detailní 

analýzu a použití náročných metod. Hodnocení schválení je obvykle na vrcholovém řídícím 

orgánu a celá akce bývá součástí strategického plánu. 

Ostatní – například budování parkoviště nebo výstavba administrativní budovy. 

 

Podle vztahu k rozvoji podniku 

Rozvojové investice – zaměřují se na schopnost podniku zvýšit produkci výrobků nebo 

služeb. 

Obnovovací investice – představují náhradu zastaralých zařízení. 

Regulatorní investice – je nutná realizace, aby mohl podnik dále fungovat. Jsou 

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

 

Podle vzájemného vlivu projektů 

Substituční – projekty, které se vzájemně vylučují. Přijetí jednoho vylučuje přijetí 

druhého. 

Nezávislé – může, ale nemusí být přijato více projektů najednou, výběr jednoho 

nevylučuje výběr druhého. 

Komplementární – projekty, které se vzájemně doplňují, přijetí jednoho projektu 

podporuje přijetí projektu druhého. 

 

Podle věcné náplně 

Investiční – cílem a výsledkem je pořízení nebo reprodukce hmotného majetku. 

Nový produkt – výstupem je prodej nového výrobku nebo služby. 

Organizační změna – změna organizační struktury spojená s nutností zlepšit 

ekonomickou efektivnost v rámci konkurenčního boje. 

Inovace IS/IT – modernizace technologických prostředků používaných v systémech 

řízení a pro přenos informací. 

Projekty koupě firmy – nákup firmy za účelem zlepšení postavení firmy na trhu. 

Environmentální projekty – projekty, do kterých je třeba investovat v návaznosti na 

vývoj legislativy v oblasti bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí apod. 
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Podle způsobu financování 

Nezadlužený projekt – je financován výhradně vlastními zdroji. 

Zadlužený projekt – zdroje k financování projektu tvoří jak vlastní zdroje, tak i cizí 

zdroje. 

 

Podle typu peněžního toku 

Konvenční – po počátečním období kapitálových výdajů následují období s převahou 

provozních příjmů. 

Nekonvenční – ke změnám kladných a záporných peněžních toků dochází vícekrát, 

a to díky jednorázovým investicím nebo snížením provozních příjmů, například z důvodu 

nutné údržbě zařízení po určitém období provozu. 

 

Z hlediska účetnictví 

Finanční investice – nákup dlouhodobých cenných papírů (obligací, zástavních listů, 

dlouhodobých směnek), vklady do investičních a jiných společností, dlouhodobé půjčky 

aj. s cílem obchodovat s nimi a získat úroky, dividendy, podíly na zisku nebo kapitálový 

výnos. 

Hmotné investice – jde o investice, které vytváří nebo rozšiřují výrobní kapacitu 

podniku. Jedná se o výstavbu nových budov, staveb, dopravních cest, o nákup pozemků (vše 

bez ohledu na pořizovací cenu), strojů, výrobního zařízení, dopravních prostředků potřebných 

k další výrobě (s pořizovací cenou vyšší než 40 tis. Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok). 

Nehmotné investice – nákup know-how, licencí, softwaru, autorských práv, dále 

výdaje na výzkumné a vývojové činnosti, na vzdělání, sociální rozvoj, výdaje na založení 

podniku a podobně.  
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2   Efektivnost investic 

2.1   Rozhodující kritéria pro posouzení investic 

Investice v podniku představuje jednorázově vynaložené zdroje, které budou přinášet 

peněžní příjmy během delšího budoucího období. Platí tedy, že ten, kdo investuje, přihlíží 

i k riziku a k době, za kterou budoucí výnosy získá. Pokud se podnik rozhoduje, zda má smysl 

investici uskutečnit, pak k rozhodování slouží kritéria. Rozhodujícími kritérii pro posuzování 

investice je její: 

 výnosnost (rentabilita), tj. vztah mezi výnosy (cash flow), které investice přinese, 

a náklady, které její pořízení a provoz stojí; 

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

 doba splacení (tzv. stupeň likvidity investice), tj. doba (rychlost) přeměny investice 

zpět do peněžní formy. 

Ideální investice je taková, která má vysokou výnosnost, je bez rizika a co nejdříve se zaplatí. 

Ovšem takové požadavky na investici jsou protichůdné. Investice s vysokou výnosností je 

obvykle i vysoce riskantní, investice s malým rizikem a vysokým stupněm likvidity je zase 

málo výnosná [14]. 

2.2   Zdroje financování investic 

Financování investičních projektů představuje v kontextu jejich přípravy a realizace 

zásadní aspekt, který je významný ve vazbě na hodnocení rizik projektu a provedení jeho 

ekonomických analýz. Obecně lze financování podnikových investic charakterizovat jako 

činnost, která se zabývá získáváním finančních zdrojů pro založení, chod a rozvoj podniku, 

a to v potřebném objemu, čase a struktuře. Financování investic se zabývá soustřeďováním 

a optimálním složením různých forem finančních zdrojů na úhradu reálných podnikových 

investic [5]. 

Zdroje financování se nejčastěji třídí podle dvou hledisek – podle svého původu 

a podle vlastnického vztahu (viz tabulka 2.1) [4] . 
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Tab. 2.1  Klasifikace zdrojů financování [4] 

Hledisko původu 

zdrojů 

Hledisko vlastnictví 

            vlastní zdroje             cizí zdroje 

              nerozdělený zisk   

Interní zdroje             odpisy   

              ∆ČPK   

                investiční úvěry 

              vklady vlastníků             emitované dluhopisy 

              dotace, dary             provozní úvěry 

        Externí zdroje               dodavatelské úvěry 

                leasing 

                směnky 

      
 

2.2.1   Vlastní kapitál 

Interní zdroje financování přicházejí v úvahu tehdy, jestliže projekt realizuje již 

existující firma. Představují výsledky vlastní podnikatelské činnosti a jsou tvořeny především: 

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

dividend a podílů na zisku, přičemž nerozdělený zisk tvoří obvykle zdroj pro 

rozvojové investice; 

 odpisy a přírůstky rezerv, které jsou nákladovými položkami, nikoli výdaji, 

přičemž základním interním zdrojem zejména pro obnovovací investice jsou 

odpisy; 

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

přináší malé výnosy; 

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

pohledávky překračují optimální úroveň, lze jejich snížením uvolnit prostředky, 

které mohou být využity pro financování nových projektů [5]. 

 

Financování z interních zdrojů bývá často nazýváno samofinancování. 

 

Externí zdroje používáme pro realizaci projektů nově vznikajícími firmami. Výhodou 

zisku je, že nedochází ke zvyšování objemu závazků a posílením vlastního kapitálu ziskem je 

sníženo riziko firmy zadlužením. Naopak nevýhodou je, že zisk není zcela stabilním zdrojem, 

navíc je zdrojem relativně dražším. Mezi tyto zdroje patří [8]: 
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 vklady vlastníků; 

 dotace a dary. 

2.2.2   Cizí zdroje 

Cizími zdroji jsou všechny zdroje, které nejsou zdroji vlastními. Lze je klasifikovat 

jako prostředky, které byly podniku zapůjčeny a které bude muset dříve či později vrátit, nebo 

financování cizím kapitálem/dluhem je možno charakterizovat jako nahrazení vlastního 

kapitálu kapitálem cizím s dodatečnými náklady [5]. 

 

K cizím zdrojům kapitálu patří zejména [14]: 

 úvěry, ať už obchodní či bankovní. Tyto úvěry se musí splácet. Splátky zahrnují 

jednak vlastní splátky (úmor), jednak úroky. Způsob splácení může mít formu 

individuálního splátkového plánu (obsahuje velikost a termíny splátek, výši úroků 

v jednotlivých letech dohodnuté s bankou), rovnoměrného splácení (úvěr je splácen 

stejnými částkami, úroky klesají podle klesající výše dluhu) a splácení anuitou. 

 obligace - pokud podnik získá kapitál touto formou, musí v průběhu doby jejich 

splatnosti vyplácet jejich držitelům úrokový výnos a v termínu jejich splatnosti 

vyplatit částku odpovídající jejich nominální hodnotě. 

 finanční leasing – při použití této formy mají náklady formu splátek nájemného, 

placených podle dohodnutého splátkového kalendáře a tím šetří počáteční kapitál 

nájemce. Pro finanční leasing platí určitá pravidla, která musí obě strany dodržet. 

 

Cenou za použití cizího kapitálu jsou úroky, které při zahrnutí do nákladů snižují 

daňový základ a tím i výši placených daní. Dividendy jako cena za použití vlastního kapitálu 

nejsou uznatelnou položkou. Proto cizí kapitál bývá obvykle levnější než kapitál vlastní. Se 

zvýšením zadluženosti nad určitou hranici však stoupá riziko pro věřitele, což se může odrazit 

i ve vyšší požadované úrokové míře za poskytnutí úvěru, čímž se cizí kapitál může stát 

dražším než kapitál vlastní. Zvyšování podílu cizího kapitálu na financování tedy vede jednak 

ke zvýšení ekonomické efektivnosti, ale také ke snižování finanční stability. V případě 

nepříznivého vývoje při použití vlastního kapitálu lze při potížích s financováním zastavit 

výplatu dividend, ale závazky plynoucí s použitím cizího kapitálu je třeba hradit i v případě 

nepříznivého vývoje [8]. 

Placení úroků podnikem jeho poskytovateli při použití cizího kapitálu znamená 

odvádění hotovosti z podniku, což se projeví ve výsledné cash flow. Absolutní výše 
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odváděných úroků závisí jednak na sjednané úrokové sazbě, ale také na absolutní výši dluhu 

v jednotlivých letech. Je-li podnik zatížen nižším zadlužením, platí zpravidla nižší úroky [8]. 

2.3   Plánování peněžních toků z investic 

Nezbytným podkladem pro hodnocení efektivnosti investice je prognóza cash flow 

z investice. Výnosem z investice je přírůstek zisku (po zdanění) a přírůstek odpisů, které se 

vracejí podniku v ceně prodaných výrobků. Souhrnně tyto dvě položky tvoří cash flow, který 

je základem pro rozhodování o investičních projektech. Konečným výsledkem rozpočtování 

je rozhodnutí, zda investici uskutečnit či nikoliv [6]. 

 

Postup hodnocení efektivnosti investic sestává z několika kroků [14]: 

1. určení kapitálových výdajů na investici; 

2. odhadnutí budoucích čistých peněžních příjmů, které investice přinese (cash flow), 

a rizika, se kterými jsou tyto příjmy spojeny; 

3. určení nákladů na kapitál vlastního podniku (podnikové diskontní míry, které budou 

příjmy diskontovány); 

4. výpočet současné hodnoty očekávaných výnosů (očekávaných cash flow) a její 

porovnání s kapitálovými výdaji na investici. 

Z hlediska zjištění údajů jsou nejobtížnější první dva kroky. Na reálnosti odhadu 

kapitálových výdajů a budoucích peněžních příjmů závisí úspěšnost celého investičního 

plánování [14]. 

2.3.1   Určení kapitálových výdajů 

Kapitálové výdaje jsou očekávané peněžní výdaje, které vyvolávají očekávané peněžní 

příjmy po dobu delší než 1 rok. Je nutné je odlišovat od provozních výdajů, u nichž se 

očekává peněžní příjem zhruba do jednoho roku. Do kapitálových výdajů se obvykle 

u hmotných a nehmotných investic zahrnují: 

 výdaje na pořízení pozemku, budov, strojů a zařízení, a to ať už formou plateb 

investičním dodavatelům, či jako náklady na pořízení investic ve vlastní režii; 

 výdaje na trvalé rozšíření oběžného majetku v souvislosti s investováním; 

 výdaje na výzkum a vývoj, související s danou investicí. 
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Tyto výdaje mohou být dále ovlivněny: 

 eventuální příjmy z prodeje nahrazovaného majetku novou investicí; tyto příjmy 

snižují kapitálový výdaj; 

 daňovými efekty, spojenými s prodejem nahrazovaného majetku. 

Pokud se kapitálový výdaj uskutečňuje po delší časové období, pak je nutné vyjádřit 

současnou hodnotu tohoto kapitálového výdaje pomocí odúročitele. Jestliže dochází k růstu 

cen kapitálových statků během doby výstavby, pak je zapotřebí uvažovat s předpokládaným 

indexem inflace pro reálné stanovení kapitálových statků [16]. 

Stanovení kapitálových výdajů na stroje, výrobní zařízení, dopravní prostředky je 

poměrně přesné: výdaje sestávají z nákupní ceny plus dopravné plus náklady na instalaci 

včetně výdajů na projektovou a přípravnou dokumentaci. Jde-li o hmotný investiční majetek 

pořízený ve vlastní režii, ocení se vlastními náklady. Protože nová investice (např. nový 

závod) obvykle vyvolá přírůstek zásob surovin, materiálů, nedokončené výroby aj. částí 

oběžného majetku, je nutné i tuto částku, zvyšující majetek podniku, přičíst ke kapitálovým 

výdajům nové investice. Na druhé straně v souvislosti s novou investicí obvykle vzrostou 

i krátkodobé závazky, které potřebu peněz snižují. O tuto částku potřebu dodatečných 

peněz zase snížíme. Přesně řečeno: investiční výdaje zvýšíme o rozdíl přírůstku oběžného 

majetku a přírůstku krátkodobých pasiv; tento rozdíl je nazýván přírůstek čistého pracovního 

kapitálu [14]. 

V praxi se velmi často stává, že při zjišťování kapitálových výdajů obvykle dochází 

k jejich podcenění. 

Kapitálový výdaj lze modelově vyjádřit takto [17]: 

 

 DPOIK   (2.1) 

 

kde: K – kapitálový výdaj, 

 I – výdaj na pořízení dlouhodobého majetku, 

 O – výdaj na přírůstek čistého pracovního kapitálu, 

 P – příjem z prodeje existujícího nahrazovaného dlouhodobého majetku, 

 D – daňové efekty (kladné či záporné).  

 

Pokud se kapitálový výdaj uskutečňuje více než jeden rok, je nezbytné (pro účely 

kapitálového plánování a vyhodnocování investičních projektů) výdaj diskontovat s použitím 

odpovídajícího diskontního faktoru. 
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2.3.2   Odhad budoucích peněžních příjmů 

Na rozdíl od kapitálových výdajů se v praxi u odhadu peněžních příjmů často stává, že 

dochází k jejich přeceňování. Jejich samotný odhad je obtížnější, neboť působí řada vlivů, 

jejichž sílu dovedeme odhadnout jen velmi obtížně. Jde o vliv faktoru času, vliv inflace, vliv 

měnících se podmínek na trhu atd., což vše vyúsťuje do zvýšeného rizika, že očekávané 

příjmy nebudou dosaženy. Proto odhadům budoucích peněžních příjmů musí být věnována 

velká pozornost [13]. 

Peněžní příjmy z investice jsou vyjádřeny skutečným peněžním tokem, jež plyne 

z investice. Při jeho výpočtu vycházíme z tržeb, které se vyjadřují jako peněžní výnos získaný 

za prodanou produkci. Oproti těmto příjmům stojí výdaje, kterými jsou mzdy zaměstnancům, 

platby za suroviny, materiál, energii, různé služby atd., zkrátka platby za všechny nákladové 

položky kromě odpisů. Odpisy sice patří do nákladů (jsou jednou z nákladových položek ve 

výsledovce), ale nejsou peněžním výdajem. Tím byly, když jsme investici pořizovali. Protože 

jako součást tržeb se vracejí do podniku a zůstávají na účtech podniku jako peněžní příjem, 

musíme je k částce, která z tržeb zůstane po zaplacení všech nákladů včetně daně z příjmů, 

opět přičíst. 

Zvláštní postavení mají úroky z úvěrů, které podobně jako odpisy představují náklady 

a tím snižují čistý zisk. Úroky se berou v úvahu při diskontování peněžních příjmů na 

současnou hodnotu. Kdybychom je odečetli, snižovaly by zisk dvakrát: jednou jako součást 

nákladů a podruhé při diskontování jako součást diskontní míry. Úroky z cizího kapitálu proto 

nesmíme do nákladů zahrnovat, resp. je nesmíme odečítat od provozního zisku [14]. 

Reálné vymezení kapitálových výdajů i ročních peněžních příjmů z investice je 

rozhodující pro celkové posouzení efektivnosti podnikové investice a pro výběr vhodných 

alternativ. Tvoří základ celého propočtu, a pokud nepostihuje co nejvěrněji očekávanou 

skutečnost, zkresluje úvahy o efektivnosti, a to i přes skutečnost, že jsou k propočtu použity 

nejmodernější technické metody. V běžné praxi je vymezení kapitálových výdajů a peněžních 

příjmů z investice komplikovanější zejména proto, že roční příjmy z investice jsou 

nepravidelné, je třeba brát v úvahu i změny v oběžném majetku v důsledku investování, 

likvidační cenu majetku aj. [15]. 

Celkové pojetí peněžních příjmů z investičního projektu lze vyjádřit takto [17]: 

 

 DPOAZP M   (2.2) 
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kde: P – celkový roční peněžní příjem z investičního projektu, 

 Z – roční přírůstek zisku po zdanění, který investice přináší, 

 A – přírůstek ročních odpisů v důsledku investice, 

 O – změna oběžného majetku (ČPK) v důsledku investování, 

    - příjem z prodeje dlouhodobého majetku koncem životnosti, 

 D – daňový efekt z prodeje dlouhodobého majetku koncem životnosti. 

 

Je přirozené, že peněžní příjmy získané v jednotlivých letech se nakonec musí 

transformovat na jejich současnou hodnotu pomocí jejich diskontace. 

2.3.3   Určení podnikové diskontní míry 

Mezi základní faktory ovlivňující výši diskontní míry patří návratnost kapitálu, riziko 

a inflace. Ke zohlednění rizika dochází buď v rámci diskontní míry, nebo úpravou cash flow 

pomocí koeficientů rizika či tvorbou scénářů v rámci analýzy rizik.  

Při stanovení podnikové diskontní míry tato významně ovlivňuje hodnotu projektu. 

Diskontní míra by měla zhodnotit skutečnost, že investor použil kapitál na daný projekt a tím 

se zbavil možnosti, že peníze může investovat do jiné varianty. Pokud financování projektu 

nijak nevychýlí způsob financování celého podniku a investiční projekt je zároveň součástí 

činnosti podniku, pak riziko projektu je totožné s rizikem celého podniku a velmi dobře jej 

vyjadřují vážené náklady na kapitál celého podniku WACC (Weighted Average Cost of 

Capital), tj. náklady na kapitál věřitelů a náklady na kapitál akcionářů.  

Tvar zápisu je následující [8]: 

 

  
C

E
r

C

D
trWACC ed  1  (2.3) 

 

kde: WACC jsou průměrné náklady kapitálu, 

    - náklady na kapitál věřitelů, 

 t   - daň t příjmu, 

 D – kapitál věřitelů, 

 E – vlastní kapitál 

 C – celkový investovaný kapitál; (podmínka E + D = C), 

    - náklady na vlastní kapitál. 
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Dlouhodobá rozhodnutí investorů se zakládají na předpokladu, že očekávaná 

návratnost, resp. výnosnost, bude vyšší než náklady na kapitál. Proto náklady kapitálu hrají 

v rozhodování firem a investorů klíčovou roli. 

 

Náklady na vlastní kapitál 

Pokud je investice financována podnikem ve formě vlastního kapitálu, pak náklady je 

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

možnými projekty, nebo výnos (míra výnosnosti) stanovený specifickými postupy, např. 

modelem CAPM (Capital Assets Pricing Model), modelem ATP (Arbitrage Pricing Model) 

nebo stavebnicovým modelem. V podstatě jde o financování zadrženým ziskem (u akciové 

společnosti zadrženými dividendami) nebo novou emisí akcií. Musí být dosaženo takové 

výnosnosti, aby byla udržena dosavadní cena akcií. Tato výnosnost musí být manažery 

odhadnuta. U modelu CAPM vycházíme z bezrizikové úrokové míry, beta-koeficientu, 

průměrné tržní výnosnosti akcií a pomocí rovnice CAPM vypočteme požadovanou výnosnost 

akcií [14]. 

 

Náklady na cizí kapitál 

Je-li investice financována pouze cizími zdroji (úvěrem, obligacemi), pak náklady je 

úrok z úvěru (náklady na obligace). Kdyby v tomto případě podnik nedosáhl zhodnocení 

investice alespoň v této výši, pracoval by se ztrátou. Úroky, za které podnik obdržel úvěr, 

upravíme na úroky po zdanění, tzv. daňový štít. Daňový štít představuje úsporu na daních, 

plynoucí z využití cizího kapitálu [14]. 

Tento vztah lze vyjádřit [4]: 

 

  tird  1  (2.4) 

 

kde:    – náklady kapitálu, které firma získá formou dluhu, 

 i – úroková míra z dluhu, 

 t – sazba daně z příjmu. 

 

V podmínkách rozvinutého kapitálového trhu se náklady dluhu odvozují z tržních cen 

obligací. V situaci, v níž neexistuje rozvinutý trh s obligacemi se nejčastěji určují náklady    

z úrokových sazeb kapitálu dle rizika a splatnosti [4]. 
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2.3.4   Výpočet současné hodnoty očekávaných výnosů (očekávaných cash flow) 

Zatímco jsou jednorázové náklady na investici vynaloženy v poměrně krátké době 

(obvykle období 1 roku), očekávané příjmy (cash flow) z investice plynou po řadu let. 

V ekonomickém životě působí tzv. faktor času, který způsobuje, že hodnota dnešní peněžní 

jednotky je cennější než hodnota peněžní jednotky v budoucnu. To znamená, že časová 

hodnota peněz se mění. A protože výnosy vznikají v delším období, musíme je přepočítat na 

stejnou časovou bázi, kterou bývá rok pořízení investice. Budoucí hodnotu tedy 

přepočítáváme na současnou hodnotu. Ta je definována jako peněžní suma, která musí být 

investována, pokud má být ve stanovené době získána zpět větší o očekávané výnosy [13]. 

Výpočet současné hodnoty cash flow vyjádříme vzorcem [14]: 
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kde: SHCF – současná hodnota cash flow v období t, angl. PVCF, 

     - očekávaná hodnota cash flow v období t (t =1 až n), 

 k – míra kapitálových nákladů na investici (podniková diskontní míra), 

 t – období 1 až n (roky), 

 n – očekávaná životnost investice v letech. 

 

Při stanovení diskontní míry i při výpočtu cash flow je nutné přihlédnout k míře 

inflace a všechny veličiny podle její předpokládané výše upravovat. 
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3   Metody hodnocení efektivnosti investic 

Hodnocení efektivnosti investic patří k vrcholovým částem každé předinvestiční 

přípravy. Aby podnik mohl správně odpovědět na otázku, zda navrhovanou investici 

realizovat či nikoliv, musí nejprve vyhodnotit celkový přínos, který daná investice podniku 

přinese a jakým dílem investice přispívá na maximalizaci tržní hodnoty podniku.  

Při posuzování efektivnosti investičních projektů a jejich výběr existuje několik 

metod. Někdy se tyto metody od sebe liší velice zásadně, jindy jde o různé technické postupy, 

které nakonec dospívají ke stejným závěrům. Podle toho, zda příslušné metody hodnocení 

efektivnosti investičních projektů přihlížejí či nepřihlížejí k faktoru času, můžeme je rozdělit 

na metody statické, které nerespektují faktor času, a metody dynamické, které faktor času 

respektují. Jiným hlediskem pro třídění metod hodnocení investičních projektů může být 

pojetí efektů z investičních projektů. Podle něj můžeme metody hodnocení efektivnosti 

rozdělit na metody, u nichž jako kritérium hodnocení vystupuje očekávaná úspora nákladů, 

(nákladové metody), dále metody, u nichž je kritériem hodnocení očekávaný účetní zisk 

(ziskové metody) a metody, kde je kritériem hodnocení očekávaný peněžní tok z projektu 

(příjmové metody) [17]. 

Statické metody použijeme u méně významných projektů, u projektů s krátkou dobou 

životnosti a v případech, kdy diskontní faktor je nízký. V ostatních případech použijeme 

dynamické metody [13]. 

3.1   Statické metody 

Tyto metody lze použít pouze tehdy, když faktor času nemá zásadní vliv na 

rozhodování o investicích. Jsou tedy vhodné například v případě, kdy jde o investování 

pomocí jednorázové koupě investičního majetku s krátkou dobou životnosti. Tyto metody 

většinou nemají podstatný vliv na ohodnocení a výběr příslušné varianty. Důležitou úlohu zde 

má i výše diskontní sazby (požadované míry výnosnosti). Čím je nižší, tím je vliv faktoru 

času méně významný [3]. 

Případy projektů s velmi krátkou dobou životnosti a velmi nízkou diskontní sazbou se 

v praxi objevují jen sporadicky, a proto možnost používání statických metod vyhodnocování 

investičních projektů je dosti omezena. Mohou sloužit jen jako první přiblížení pro celkové 

rozhodnutí. V hospodářské praxi jsou však tyto metody dosti oblíbené a používané, zejména 

pro svou jednoduchost [17]. 
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Doba návratnosti investičního projektu je obecně řečeno doba, za kterou se projekt 

splatí z peněžních příjmů, které projekt zajistí, zjednodušeně ze svých zisků po zdanění 

a odpisů. Za efekt z projektu je zde tedy považován nejen zisk po zdanění, ale i odpisy. Čím je 

doba návratnosti kratší, tím je investiční projekt hodnocen příznivěji. Projekt je přijatelný 

tehdy, je-li vypočítaná doba návratnosti menší, než předem stanovená, kriteriální doba 

návratnosti. Stanovení kriteriální doby návratnosti je však teoreticky velmi problematické. 

Nemá přímou vazbu na maximalizaci tržní hodnoty firmy, která je hlavním cílem investiční 

politiky podniku. Proto konkrétní určení kriteriální doby návratnosti má značně subjektivní 

charakter a může vést k menší objektivitě při rozhodování o přijetí či nepřijetí projektu [17]. 

Pro výpočet doby návratnosti lze použít vztah: 
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kde: I – pořizovací cena (kapitálový výdaj), 

    - roční zisk z investic po zdanění v jednotlivých letech životnosti, 

    - roční odpisy z investice v jednotlivých letech životnosti, 

 n – jednotlivá léta životnosti, 

 a – doba návratnosti. 

 

Návratnost je dána tím rokem životnosti investičního projektu, v němž platí 

požadovaná rovnost. Technicky se doba návratnosti stanoví tak, že se určí každoročně zisk po 

zdanění a odpisy. Tyto peněžní příjmy z investice se kumulativně sčítají a rok, ve kterém se 

kumulativní souhrn zisku a odpisů rovná kapitálovému výdaji, ukazuje hledanou dobu 

návratnosti [17]. 

 

Čistý celkový příjem z investice vychází z celkového příjmu z investice, který je roven 

součtu všech očekávaných peněžních toků. Čistý celkový příjem z investice je celkový příjem 

upravený o počáteční výdaj. 
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Čistý celkový příjem lze vyjádřit vztahem [12]: 
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kde: NCP – čistý celkový příjem 

     – cash flow v roce i, 

 IN – počáteční investovaný výdaj, 

 CP – celkový příjem. 

 

Aby investice nebyla vyloučena z dalšího rozhodování, je třeba, aby její čistý příjem 

byl kladný. 

 

Metoda výnosnosti (ziskovosti, rentability) investic vychází ze skutečnosti, že jak 

změny v objemu výroby, tak změny v nákladech, které investice vyvolá, se promítnou 

v zisku, který tak dodatečně charakterizuje přínos investice. Jelikož se při výpočtu používá 

průměrný roční zisk, lze takto srovnávat i projekty s různou dobou životnosti a s různou výší 

investičních nákladů a objemu výroby. 

Výnosnost investice ROI (z angl. Return of Investment) se počítá ze vzorce [14]: 
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Z
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kde:     - průměrný čistý roční zisk plynoucí z investice, 

 IN – náklady na investici. 

 

Vypočtená rentabilita se srovnává s investorem požadovanou mírou zúročení: je-li 

vypočtená rentabilita vyšší, investice je výhodná, je-li nižší, investici bychom neměli 

realizovat. Metoda nebere v úvahu všechny peněžní příjmy (celý cash flow), ale pouze jednu 

jeho část – zisk. Nepočítá totiž s odpisy. Rovněž nepřihlíží k působení faktoru času, přesto se 

v praxi často používá [14]. 
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3.2   Dynamické metody 

V současné době se při oceňování investic a následných manažerských investičních 

rozhodnutích používají stále ve větším rozsahu techniky založené na hotovostních tocích 

a jejich diskontování. Přestože tyto postupy nabývají na významu a překonávají základní 

nedostatky tradičních oceňovacích technik především zahrnutím časové hodnoty peněz, i ony 

mají svá slabá místa. 

Koncepce časové hodnoty peněz znamená v podstatě to, že vynaložené peněžní 

prostředky mají v čase různou hodnotu. To znamená, že dnes získaná stejná peněžní jednotka 

má vyšší hodnotu, než když ji obdržíme později. Obrátíme-li toto tvrzení částečně na 

vynaložené investované peněžní prostředky, můžeme říci, že dnes investovaná peněžní 

jednotka má jinou hodnotu, než když je investována později. 

Ve srovnání se statickými metodami plynoucími z finančního účetnictví a pracujícími 

s účetním ziskem, mají metody hotovostních toků při hodnocení investičních příležitostí 

objektivně lepší a vypovídací schopnost. Je to dáno především tím, že tato technika lépe 

a reálněji zachycuje ekonomickou podstatu dané investice, a proto obvykle dosahuje lepších 

výsledků. 

Metody posuzování investic podle hotovostních toků, které jsou jimi vyvolány, jsou 

pro investora i přes své nedostatky schopny dostatečně reálně a věrně ohodnotit dané 

investiční varianty pomocí podkladů a analýz manažerského účetnictví. Hlavním kritériem 

pro přijetí či odmítnutí hodnocené investiční varianty je pro manažery celková výše čistého 

přidaného (vyvolaného) peněžního toku, který je způsoben přijetím a uskutečněním zvolené 

investiční varianty [11]. 

 

Čistá současná hodnota (Net Present Value – NPV) je základem všech dynamických 

metod. Zároveň je metodou nejpoužívanější a nejvhodnější, neboť dává srozumitelný 

výsledek a tím i jasná rozhodovací kritéria. 

NPV je nejsprávnější způsob hodnocení efektivnosti investic, a to především pro tyto 

její vlastnosti [8]: 

 bere v úvahu časovou hodnotu peněz; 

 závisí pouze na prognózovaných hotovostních tocích a alternativních nákladech 

kapitálu; 

 je aditivní (tj. její výsledky lze v portfoliu investic sčítat). 
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Metoda je vlastně pouhým porovnáním kapitálových výdajů a příjmů z investice, ale 

v jejich současné hodnotě (oboje přepočítané diskontováním na úroveň hodnoty peněz v roce 

pořízení investice). NPV pak v absolutním čísle udává, kolik peněz nad investovanou částku 

dostane podnik navíc, tj. o kolik vzroste hodnota podniku. Investici je možné přijmout pouze 

tehdy, je-li NPV > 0. Pokud je NPV záporná, nedojde vlastně nikdy k navrácení vloženého 

kapitálu [8]. 

Čistou současnou hodnotu lze vyjádřit vztahem: 
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kde: NPV – čistá současná hodnota; 

    - počáteční investiční výdaj; 

          - peněžní příjem z investice v jednotlivých letech životnosti; 

 k – požadovaná výnosnost; 

 n – jednotlivá léta investice. 

 

Slabinou metody NPV je pouze absolutní výsledek ze zpracování informací, který 

může zkreslit pohled na srovnání investic, proto je vhodné doplnit ji některou z metod, která 

tento relativní pohled ukazuje, například metodou vnitřního výnosového procenta (IRR). 

 

Vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return – IRR) představuje takovou 

metodu hodnocení efektivnosti investičních projektů, která považuje za efekt peněžní příjem 

z projektu a respektuje časové hledisko. Je považována za téměř stejně vhodnou, jako je 

metoda čisté současné hodnoty [17]. 

IRR lze definovat jako takovou úrokovou míru, při které současná hodnota peněžních 

příjmů z investice se rovná kapitálovým výdajům na investice, event. současné hodnotě 

kapitálových výdajů. Zatímco se u NPV vycházelo z dané úrokové míry, v případě IRR 

hledáme úrokovou míru, vyhovující rovnosti diskontovaných peněžních příjmů 

a kapitálových výdajů. Z matematického vyjádření vyplývá, že IRR je vlastně NPV s takovou 

úrokovou mírou, kdy NPV = 0 [15]. 
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Míru vnitřního výnosového procenta lze vyjádřit vztahem [8]: 
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kde:    - počáteční investiční výdaj; 

 i – jednotlivá léta investice; 

 n – doba životnosti projektu; 

     - peněžní příjem z investice v jednotlivých letech její životnosti; 

 IRR – vnitřní výnosové procento. 

 

Čím vyšší má investice IRR, tím je její relativní výhodnost lepší. Je li IRR > WACC, 

je možné investici přijmout. Ohledně přijetí či nepřijetí investice musí i tato metoda 

vypovědět stejně jako NPV, už jen proto, že respektuje stejnou filozofii a vychází ze stejného 

vzorce. Většinou platí, že pomocí IRR se dostaneme ke stejným výsledkům jako pomocí 

NPV[8]. 

Míru IRR lze vyjádřit několika způsoby, v případě iteračního způsobu výpočtu se 

jedná při hledání míry IRR o metodu tzv. pokusů a omylů. V dnešní době lze proto doporučit 

běžně nadefinované finanční funkce ve všech aplikacích tabulkových kalkulátorů; v často 

používané aplikaci MS Excel je pro výpočet IRR nejvhodnější použití funkce 

MÍRA.VÝNOSNOSTI [8]. 

Použití IRR pro hodnocení investičních projektů má však svá omezení. Existují čtyři 

případy, tzv. pasti, které omezují použití tohoto způsobu hodnocení investičních projektů, a na 

které by si měl hodnotitel dávat pozor [1]: 

 více úrokových měr – nastane v případě, když u hotovostních peněžních toků po 

celou dobu hodnocení projektů dojde k více než jedné změně znaménka (projekt 

může mít více úrokových měr nebo žádnou úrokovou míru); 

 vzájemně se vylučující projekty – metoda vede k chybnému řazení výhodnosti 

vzájemně se vylučujících projektů s rozdílnou ekonomickou životností nebo 

rozsahem investic; 

 odlišné krátkodobé a dlouhodobé diskontní sazby – při posuzování porovnatelných 

variant s rozdílnou dobou ekonomické životnosti; 
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 zápůjčka nebo výpůjčka – v případě, že za kladnými peněžními toky následují 

záporné (NPV se s růstem diskontní sazby zvyšuje). 

 

Výhodou metody IRR je bezpochyby to, že pro stanovení a využití pro rozhodování 

o přijetí či zamítnutí daného investičního projektu není třeba znát přesně diskontní sazbu [8]. 

Index ziskovosti (profitability index) PI je metoda, představující poměr přínosů, 

vyjádřených v současné hodnotě prognózovaných budoucích toků hotovosti, a počátečních 

kapitálových výdajů. PI je metoda založená na diskontování, zobrazující konkrétní investiční 

variantu, respektive současnou hodnotu jejího přínosu v relativním vyjádření.  

Index ziskovosti lze určit ze vztahu [8]. 
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kde:  PI – index ziskovosti; 

 i – jednotlivá léta investice; 

     - peněžní příjem z investice v jednotlivých letech její životnosti; 

 k – požadovaný výnos; 

    - počáteční investiční výdaj. 

 

Investiční projekt může být přijat k realizaci tehdy, je-li index ziskovosti větší než 1, 

tedy kladný, přičemž platí, že čím je hodnota indexu rentability vyšší, tím se jedná o více 

ziskovou, tedy vhodnější investici. Při konečném investičním rozhodnutí je třeba zvážit danou 

investici minimálně i z hlediska NPV. Rovněž je vhodné preferovat NPV jako nadstavbové 

a základní kritérium při používání diskontních metod u hodnocení investičních rozhodnutí [4]. 
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4   Charakteristika společnosti OKK Koksovny, a.s. 

Hlavním výrobním programem společnosti OKK Koksovny, a.s. je produkce koksu – 

suroviny nezbytné nejen pro výrobu železa, ale i pro celou řadu dalších odvětví. Koks se 

vyrábí prakticky ze všech druhů uhlí vhodného pro koksování, těženého sesterskou 

společností OKD i dodávaného ze zahraničí. OKK Koksovny, a.s. jsou největším evropským 

výrobcem slévárenského koksu. Jejich vyráběný slévárenský koks se již dlouhou dobu těší 

pověsti výrobku špičkové evropské kvality. Provoz společnosti nabízí široký sortiment koksů 

pro slévárenskou a hutní výrobu, pro speciální metalurgii, vytápění a další účely. Dalšími 

výrobky jsou koksochemické produkty, které vznikají při vysokoteplotní karbonizaci uhlí, 

zvláště pak nezanedbatelné množství koksárenského plynu odsířeného pod úroveň 500 

mg/m
3
, dehet, benzol, síran amonný a prvková síra. Výrobní kapacita OKK Koksovny, a.s. 

s celkovým počtem 720 zaměstnanců činí cca 800 kt ckm/rok. 

 

Historie společnosti 

Historie koksárenství na Ostravsku sahá až do 40. let 19. století. S postupným 

rozvojem těžby koksovatelného uhlí a vlivem majetkových, politických a historických vlivů 

vznikla na území Ostravsko – Karvinska zhruba dvacítka koksoven. Řada z nich po poměrně 

krátké existenci zanikla. Dnešní koksovna byla založena v roce 1908 pod jménem František 

a později byla několikrát přejmenována (Generál Svoboda, Vítězný únor, Svoboda). Po 

složitém vývoji se roku 1952 stala součástí Ostravsko – karvinských koksoven (OKK), 

s nimiž sdílela všechny další proměny. Tehdy byly pod společné ředitelství přiřazeny všechny 

koksovny, existující jako samostatné státní podniky, kromě hutních koksoven Vítkovic, 

Třince, Kladna a Nové huti také ostravské koksovny Svoboda, Jan Šverma, Karolina, Trojice, 

Československá armáda a Lazy. K 31.12.1990 byl státní podnik OKD bez likvidace zrušen 

a jako právní nástupce OKD byla k 1.1.1991 zřízena společnost Ostravsko – karvinské doly 

s výhradní majetkovou účastí státu. Akciová společnost OKD, OKK, a.s. vznikla upsáním 

majetku OKD, a.s. ke dni 1.1.1994 jako dceřiná společnost se stoprocentním vlastnictvím 

OKD. V roce 1997 byla po 154 letech nepřetržitého provozu zastavena výroba koksu na 

koksovně Československé armády. Od tohoto roku byly v provozu již pouze dvě koksovny, 

a to koksovny Svoboda a Jan Šverma. V závěru roku 2010 došlo po 118 letech k ukončení 

provozu koksovny Jan Šverma a soustředění veškeré produkce koksu do jediné koksovny[21]. 
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Současnost 

Roku 2005 byla v Nizozemsku založena společnost s ručením omezeným New World 

Resources B.V. a stala se holdingovou společností pro důlní provozy, koksovny a některé 

další činnosti skupiny New World Resources Plc. V roce 2008 změnila New World Resources 

B.V. právní formu a stala se akciovou společností New World Resources N.V. a uvedla své 

akcie na burzu v Londýně, Varšavě a Praze. Sídlo ředitelství společnosti je v Nizozemsku 

a zaměstnává okolo 18 tisíc lidí, včetně zaměstnanců dodavatelských firem [19]. 

Společnost OKK Koksovny, a.s. je stoprocentní dceřinou společností New World 

Resources Plc.  

V současnosti je společnost OKK Koksovny, a.s. tvořena jedním provozem na území 

města Ostravy – koksovnou Svoboda. Má dnes čtyři koksárenské baterie (č. 7; 8; 9 a 10) 

s celkovým počtem komor 210 (50 + 54 + 50 + 56). Kapacita jedné komory je přibližně 16 

tun koksu, výrobní cyklus trvá přibližně 32 až 34 hodin. Koksárenská baterie č. 10 byla po 

své výstavbě uvedena do provozu na podzim roku 2010. Koksovna je svým pěchovaným 

provozem zaměřena především na výrobu slévárenských koksů. 

Společnost OKK Koksovny, a.s. je společností, která využívá přírodní zdroje. Svou 

činností výrazně ovlivňuje kvalitu života lidí v regionu a tvář krajiny. Management 

společnosti si tuto odpovědnost uvědomuje a má zájem na zlepšování životních podmínek 

obyvatel a životního prostředí přijímáním opatření na ochranu životního prostředí 

a zaváděním moderních ekologicky šetrných technologií. 

OKK Koksovny, a.s. je významným členem České koksárenské společnosti. 

Struktura skupiny New World Resources Plc. je uvedena v Příloze č. 1 [20]. 

4.1   Doprava koksového prachu 

4.1.1   Popis současného stavu 

Při výrobě slévárenského koksu se jako ostřidlo do uhelné vsázky přidává mletý 

koksový prach, který je vyráběn prostřednictvím vlastní výroby v provozu Sušení, mletí 

a třídění koksového prachu (SMT). 

Při vytlačení koksu z koksovací baterie, následném mokrém uhašení pod hasící věží 

a vyklopení na rampu je slévárenský koks dopraven dopravními pásy na středisko Hrubá 

třídírna koksu (HTK), kde se třídí na sorty SLK 1 (110-200 mm), SLK 2 (75-110 mm) a tzv. 

podroštné, které se dále dopravuje pásovými dopravníky na středisko Jemná třídírna koksu 

(JTK), kde se pomocí třídících sít třídí na sorty SLK 3 (60-90 mm), ořech I (40-60 mm), 
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ořech II (20-40 mm), hrášek (10-20 mm) a koksový prach (0-10 mm). Každá takto roztříděná 

sorta koksu se dopraví do druhových zásobníků JTK a poté se ještě dotřídí přes tzv. 

dotřizovače na sorty pro jednotlivé odběratele.  

Koksový prach (0-10 mm), alternativně hrášek (v podstatě jde o kusový koks 

s rozdílnou zrnitostí), je ze zásobníku jemné třídírny koksu naložen do připravených 

železničních vagónů, které jsou převezeny na hlubinný zásobník uhelné služby a tam jsou 

vyloženy do hlubinného zásobníku. Soustavou dopravních pásů je koksový prach dopraven do 

druhového zásobníku č. 530 na středisku Uhelná služba (US), odkud je následně dopraven do 

budovy sušení, mletí a třídění koksového prachu (SMT). Tam koksový prach prochází 

procesem mletí, které probíhá v kulovém mlýnu. Kulový mlýn je válec o průměru 3,4 metru, 

délce 7 metrů a hmotnosti 157 tun, ve kterém jsou jako mlecí segment nasypány mlecí koule 

o průměru 30-80 mm a hmotnosti 51,6 tuny. Mlecí válec rotuje kolem své podélné osy 

a vsypovaný materiál, tedy koksový prach nemletý, je mlecími koulemi pomletý na zrnitost 0-

0,1 mm o vlhkosti max. 1%. Poté je mletý prach potrubím pneudopravy dopraven do 

hermeticky uzavřených zásobníků sypkých hmot o kapacitě 3x700 tun. Při přípravě uhelné 

směsi pro výrobu slévárenského koksu je koksový prach mletý do směsi přidáván rotačními 

podavači s následnou homogenizací s uhlím přidávaným do uhelné vsázky. Uhelná směs je 

dále dopravena do kladivových mlýnů a pomleta na požadovanou zrnitost 90% vsázky < než 3 

mm. Takto připravená směs se dopraví do uhelných věží, odkud je dále odebírána do 

výtlačných strojů, pěchována a tlačena do připravených komor koksárenských baterií. 

Celý proces dopravy nemletého koksového prachu ze zásobníků jemné třídírny 

koksu až do budovy sušení, mletí a třídění koksového prachu je příliš zdlouhavý 

a časově náročný.  

 

Od nakládky až po uskladnění v budově sušení, mletí a třídění koksového prachu 

spočívá celý proces v těchto operacích: 

 

I. zajištění potřebného množství železničních vagónů typu Wa pro převoz koksového 

prachu; 

II. nakládka koksového prachu do železničních vagónů na středisku jemné třídírny 

koksu; 

III. přejezd lokomotivy z vlečky uhelné služby na místo nakládky přes ostravské 

Hlavní nádraží. Tam bývá lokomotiva pracovníky Českých drah často odstavena na 

dobu nezbytně nutnou pro uvolnění železniční trati osobním a nákladním vlakům. 
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Veškerý posun po vlečce uhelné služby provádí smluvně společnost Advanced 

World Transport B.V. (AWT). Stejně tak tato společnost zajišťuje pro OKK 

Koksovny, a.s. i převoz železničních vagónů mimo vlečku uhelné služby; 

IV. po provedení kontroly přejímky uceleně seřazené soupravy železničních vagónů 

zaměstnancem posunu AWT je souprava naložených železničních vozů převezena 

z jemné třídírny koksu na vlečku uhelné služby opět přes ostravské Hlavní nádraží 

za stejných podmínek s předností osobních a nákladních vlaků jedoucích po 

železniční trati; 

V. v zimních měsících je při teplotách pod bodem mrazu nutné koksový prach 

v železničních vagónech rozmrazit. Jelikož bývají železniční vagóny před 

převozem z kapacitních důvodů naloženy i několik dní, tak se doba nutná na 

rozmrazení koksového prachu pohybuje v rozmezí okolo 12 – 18 hodin, 

v závislosti na venkovní teplotě. Obecně lze říci, že při teplotách pod -5 °C dochází 

k zamrznutí koksového prachu ve vozech s tvorbou velkých sjednocených 

zamrzlých dílů, které znemožňují provést vykládku s následnou dopravou po 

dopravních pásech. Rozmrazení probíhá v rozmrazovací hale, která je tvořena 

dvěma tunely s kapacitou 2x10 vozů. Tunely rozmrazovací haly jsou vytápěny 

spalováním koksárenského plynu ve spalovací komoře s vháněním vyhřátého 

vzduchu do obou tunelů současně. Tunely rozmrazovací haly jsou vytápěny na 

maximální teplotu 63 °C. 

VI. zajištění skládky koksového prachu do hlubinného zásobníku s následnou dopravou 

koksového prachu soustavou dopravních pásů do budovy uhelné služby a dále pak 

korečkovým dopravníkem do budovy sušení, mletí a třídění koksového prachu. 

 

Schéma stávajícího stavu dopravy koksového prachu je uvedeno v Příloze č. 2. 

4.1.2   Investiční projekt Nová doprava koksového prachu 

Předmětem investičního projektu je výstavba dopravní cesty pro dopravu nemletého 

koksového prachu s názvem Nová doprava koksového prachu – most MT1. Jedná se o most 

dopravního pásu o délce 152 metry a šířce 650 mm, který propojí budovu střediska jemné 

třídírny koksu (JTK) s budovou střediska uhelné služby (US). Počátek dopravního pásu MT1 

bude pod novou přesýpací stanicí ve výšce 13,92 metru nad povrchem terénu a končit bude 

přesypem do zásobníku v budově uhelné služby ve výšce 26,75 metru nad povrchem terénu. 

Převýšení bude tedy činit 12,83 metru. Bude umístěn na pěti podporách, z nichž podpora č. 1 
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bude sloužit i jako gravitační napínací stanice. U závaží napínání budou umístěny snímače 

přetržení pásu, kdy při přetržení pásu dojde ke sjetí závaží na zem a sepnutí snímače. Tato 

informace bude přenášena na velín uhelné služby. Na počátku pásu MT1 bude umístěna 

technologická váha, která bude dávat informaci na velín uhelné služby o množství 

dopravovaného materiálu. Rovněž v zásobníku v budově uhelné služby bude umístěn 

hladinový snímač, který bude udávat množství materiálu v zásobníku. I tato informace bude 

přenášena na velín. 

Most bude napojen na stávající dopravní most RB1, který vede z třídíren koksu JTK 

a HTK do budovy 6. třídírny koksu. Ukončen bude v budově uhelné služby nad zásobníkem 

č. 530 s koksovým prachem, odkud bude přesýpacím zařízením sypán do zásobníku. V místě 

propojení mostů RB1 a MT1 bude přibližně ve ¾ délky pásu RB1 zřízena nová přesýpací 

stanice na nový pás MT1. Pro změnu toku materiálu bude v místě přesýpací stanice umístěn 

na páse RB1 zdvižný stůl s pluhem ovládaný dvěma servopohony ELHY. Signál o poloze 

pluhu bude přenášen na velín uhelné služby.  

V posledních několika letech nebyl stávající dopravní most RB1 pro dopravu 

materiálu příliš využíván, jeho nynějším zapojením do dopravního procesu se opět využije 

jeho přepravní kapacita. 

Výstavbou Nové dopravy koksového prachu odpadne nutnost dopravovat koksový 

prach z jemné třídírny koksu do budovy uhelné služby dle stávajícího stavu. Vznikne 

jednoduchý způsob dopravy, který bude probíhat následujícím způsobem: 

I. při naplnění zásobníku na JTK již nebude koksový prach nakládán do připravených 

železničních vagónů, ale bude spuštěna dopravní linka, která zahrnuje soustavu 

kratších dopravních pásů s přesypy na rohových stanicích a dopravní pás RB1 

o délce 237 metrů s přesýpací stanicí na nový dopravní most MT1. Po této dopravní 

lince bude tříděný koksový prach dopraven do zásobníku č. 530 v budově uhelné 

služby, čili proběhne takto celý proces dopravy koksového prachu, který s sebou 

přinese úsporu nákladů na nakládku, převoz, manipulaci a rozmrazování koksového 

prachu. 

II. spuštění dopravní linky bude probíhat řízeně dálkovým spuštěním z velínu uhelné 

služby, kdy na pokyn zaměstnance střediska jemné třídírny koksu bude zapnut 

dopravní pás MT1 a s časovou návazností budou za zvukové signalizace spuštěny 

ostatní pásy dopravní linky až po poslední pás pod zásobníkem na středisku JTK. 

Ze zásobníku bude koksový prach vynášen vynášecím pásem, který bude pro 

zajištění plynulé dopravy regulován buď pomocí frekvenčního měniče, umožňující 
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měnit rychlost jízdy vynášecího pásu, nebo hradící závorou, která reguluje výšku 

vynášeného materiálu a tak i jeho množství. Na tyto způsoby regulace bude 

dohlížet zaměstnanec jemné třídírny koksu. 

 

Schéma investičního projektu Nové dopravy koksového prachu je uvedeno v Příloze č. 3. 

 

Časová náročnost jednotlivých variant 

Z uvedených operací při stávajícím způsobu dopravy koksového prachu a investičním 

projektu Nové dopravy koksového prachu jsou zřejmé časové rozdíly, které jednotlivé 

způsoby přinášejí.  

Právě tato časová náročnost byla hlavním impulsem k rozhodnutí, zda výstavbu 

Nové dopravy uskutečnit či nikoliv.  

Porovnání časových náročností stávajícího stavu a investičního projektu Nové dopravy 

koksového prachu jsou uvedeny v tabulce 4.1. Časy jsou uváděny v přibližných průměrných 

hodnotách, nejsou započítány časové prostoje mezi jednotlivými směnami.  

 

Tab. 4.1  Porovnání časové náročnosti jednotlivých variant 

Činnost 
  Stav 

Množství 

(tuny) 

Stáv. stav     

(min.) 

Nový stav     

(min.) 

Nakládka železničních vagónů 400 450   --------- 

Přejezd lokomotivy na JTK   30   --------- 

Kontrola železničních vagónů   30   --------- 

Převoz z JTK na vlečku uhelné služby   30   --------- 

Rozmražení (v zimních měsících) 400 900   --------- 

Složení do hlubinného zásobníku + doprava do 

budovy uhelné služby 
  90   --------- 

Nová doprava z JTK po dopravních mostech 

RB1 a MT1 
    --------- 210 

Celkem v zimních měsících   25,5 hodiny 3,5 hodiny 

Celkem v ostatních měsících   10 hodin 3,5 hodiny 

Průměrná doba na přepravu 400 tun   15 hodin 3,5 hodiny 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Při nakládce 400 tun koksového prachu na JTK a přepravou do budovy uhelné služby 

dle stávajícího stavu bude celý proces trvat v zimních měsících přibližně 25,5 hodiny 

a v ostatním období, tedy bez nutnosti rozmrazování, přibližně 10 hodin. Průměrná doba na 
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celý proces přepravy 400 tun bude činit 15 hodin. Oproti této časové náročnosti stojí 3,5 

hodiny přepravy podle nového stavu investičního projektu. 

 

Popis fází při výstavbě Nové dopravy koksového prachu 

Výstavba dopravního mostu Nové dopravy koksového prachu byla provedena dle 

jednotlivých fází, které jsou uvedeny v harmonogramu činností v tabulce 4.2. 

 

Tab. 4.2  Harmonogram činností  

Činnost 

Období 

  
3. Q. 

2011 

4. Q. 

2011 

1. Q. 

2012 

2. Q. 

2012 

3. Q. 

2012 - 1. 

Q. 2013 

leden - 

březen 

2013 

Zpracování studie, 1. hrubý odhad nákladů X           

Zpracování dokumentace pro územní a 

správní řízení, vyřízení územ. Rozhodnutí 
X           

Zpracování dokumentace pro stavební 

řízení, vyřízení stavebního povolení 
  X         

Výběrové řízení na zhotovitele stavby     X       

Výběr zhotovitele a uzavření sml. o dílo       X     

Realizace - zpracování realizační 

dokumentace stavby 
      X     

Realizace - zahájení stavebních činností, 

výroba ocelových konstrukcí, zajištění 

motorů, pásů, válečků apod. 
        X   

Provozní fáze, stavba uvedena do 

zkušebního provozu 
          X 

Zdroj: OKK Koksovny, a.s. 

 

4.1.3 Pozitivní a negativní stránky současného stavu a Nové dopravy 

Při porovnání těchto stránek bylo vycházeno z provozních činností, které probíhají 

každodenně a které se jeví jako stěžejní a nejdůležitější.  

 

Současný stav – pozitivní stránky 

 možnost naložení koksového prachu na středisku JTK do připravených železničních 

vagónů i v případě, že se v budově uhelné služby nachází plný zásobník č. 530, není 

nutné čekat na uvolnění místa v této komoře např. při výluce provozu koksomletí. 

Železniční vagóny je možné složit do hlubinného zásobníku nebo nechat naloženy 

a po uvolnění místa v komoře č. 530 může dojít k táhnutí soustavou dopravních pásů; 

 jelikož je přeprava železničních vagónů zajišťována společností AWT, odpadá nutnost 

provádět na soupravách železničních vagónů údržbu. 
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Současný stav – negativní stránky 

 nutnost zajistit pro nakládku a přepravu potřebné množství železničních vagónů, které 

jsou při výrobě a z důvodu plnění zásobníku na JTK důležitým článkem; 

 při nakládce na JTK ze zásobníku do připraveného železničního vagónu vznikají 

časové prostoje. Nakládka jednoho vozu, který má kapacitu cca 40 tun, trvá přibližně 

45 minut. Tato nakládka s sebou nese i nutnost neustálé manipulace s železničními 

vagóny při nakládce pracovníkem posunu AWT; 

 nutnost zajištění volné železniční koleje pro nakládku na JTK; 

 při přepravě mezi středisky JTK a uhelnou službou jsou využívány cesty jak vlastní 

vlečky KSv, tak i koleje Českých drah. Je proto nutné přejíždět přes ostravské Hlavní 

nádraží Českých drah, kde bývá přepravovaná souprava odstavována z důvodu 

přednosti osobních a nákladních vlaků jedoucích po železniční trati; 

 v zimním období je nutné rozmrazování železničních vagónů. 

 

Stav při Nové dopravě koksového prachu – pozitivní stránky 

 možnost okamžité dopravy koksového prachu po naplnění zásobníku na JTK; 

 není nutné zajistit železniční vagóny pro nakládku, dopravu AWT a přejezdy mezi 

středisky JTK a vlečkou uhelné služby přes ostravské Hlavní nádraží Českých drah; 

 odpadá nutnost rozmrazování v rozmrazovací hale. 

 

Stav při Nové dopravě koksového prachu – negativní stránky 

 v případě plného zásobníku č. 530 na středisku uhelné služby nelze spustit dopravní 

linku a přepravovat materiál. 

 

4.1.4 Financování investice 

Stanovení nákladů na současný stav 

Náklady na provoz současného stavu spočívají v nákladech na dopravu mezi středisky 

JTK a Uhelná služba a nákladech na rozmrazování koksového prachu v železničních 

vagónech v zimních měsících.  
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Náklady na dopravu a převoz mezi středisky JTK a uhelná služba 

Náklady na dopravu dle současného stavu jsou pohyblivé dle období, ve kterém se 

uskutečňují. V jednotlivých měsících roku má společnost OKK Koksovny, a.s. podle 

výrobního programu různou spotřebu mletého koksového prachu přidávaného do směsi 

uhelné vsázky. V podstatě se jedná o skutečnost, že při výrobě vysokopecního koksu není 

mletý koksový prach do směsi přidáván, ten se přidává jako ostřidlo pouze do uhelné vsázky 

pro výrobu slévárenského koksu. Množství koksového prachu, dopravovaného železničními 

vagóny do budovy uhelné služby v tomto období, bývá nižší a v jednotlivých měsících se liší. 

Při roční výrobě slévárenských koksů ve společnosti OKK Koksovny, a.s. je ročně 

přibližně 90 tis. tun koksového prachu pomleto na středisku Sušení, mletí a třídění koksového 

prachu. Toto množství je dopraveno ze střediska JTK do hlubinného zásobníku uhelné služby. 

Dle smlouvy mezi OKK Koksovny, a.s. a AWT na převoz koksového prachu je smluvní cena 

za převoz stanovena následovně: 

 

za převoz 1 tuny KP ………............. 25,- Kč 

vlečkovné za 1 tunu……………….. 13,35 Kč 

přeprava za 1 tunu celkem činí……. 38,35 Kč. 

 

Výpočet nákladů na přepravu je uveden v tabulce 4.3. 

 

Tab. 4.3.  Roční náklady na přepravu koksového prachu 

Převoz 1 tuny 

koks. prachu (Kč) 
Vlečkovné za 1 

tunu (Kč) 
Celkem za 1 

tunu (Kč) 
Přepravené 

množství (kt) 
Náklady na přepravu 

celkem (tis. Kč) 

25 13,35 38,35 90 3452 
Zdroj: OKK Koksovny, a.s. 

 

Při přepraveném množství 90 kt/rok činí roční náklady na přepravu 3 452,- tis. Kč. 

 

Náklady na rozmražení koksového prachu v železničních vagónech 

Náklady na rozmražení jsou také závislé na přepravovaném množství a stejně tak i na 

vlivu počasí. Při vyšších mrazech dochází k nutnosti rozmrazit železniční vagóny po delší 

dobu než při mrazech nižších. Při volbě délky pobytu vagónů v tunelech rozmrazovací haly je 

postupováno intuitivně v kombinaci se znalostmi a zkušenostmi z předchozích let, žádná 

metoda, určující délku pobytu v tunelech, zavedena není. Stává se, že při kratší době 
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rozmražení a následném skládání koksového prachu do hlubinného zásobníku dochází 

k vysypání zmrzlých kusů z vagónů. Tyto kusy zůstávají na roštech zásobníku, menší kusy, 

které propadnou, se zachytávají ve vyhrabovacích strojích a při dopravě po dopravních pásech 

padají vedle dopravních linek. Proto se doba pro rozmrazení při velkých mrazech špatně 

určuje a v některých případech vede rozhodnutí vedoucích zaměstnanců s délkou pobytu 

v tunelech k prodloužení doby rozmražení. Obvykle se doba pobytu v tunelech pohybuje 

okolo 15 hodin. Období, ve kterém je nutné provádět rozmrazování, začíná obvykle 

v listopadu daného roku a končí v březnu roku následujícího. Lze tedy říci, že se jedná 

každoročně o čtyřměsíční období. 

Při stejném množství, tedy 90 kt přepraveného koksového prachu z JTK na hlubinný 

zásobník, vypočítám náklady na rozmražení následovně: 

 

Množství koksového prachu v železničním vagónu……… 40 tun 

Obsazenost rozmrazovací haly na 1 cyklus……………….. 20 vagónů 

Doba rozmražení na 1 cyklus……………………………... 15 hodin 

Spotřeba koksárenského plynu na 1 hodinu provozu……. 500 m
3
 

Cena za 1 m
3
 koksárenského plynu………………………. 3,37 Kč 

 

Výpočet nákladů na rozmražení je uveden v tabulce 4.4. 

 

Tab. 4.4  Výpočet nákladů na rozmražení 

Rozmražené množství za měsíc (t) 7500 

Rozmražené množství za sezónu (t) 30000 

Počet železničních vagónů (ks) 750 

Počet cyklů rozmražení (cykly) 38 

Doba rozmražení na 1 cyklus (h) 15 

Doba rozmražení celkem (h) 570 

Spotřeba koksárenského plynu (m3) 285000 

Cena za 1 m3 koksárenského plynu (Kč) 3,37 

Náklady na rozmražení celkem (tis. Kč) 960 

Zdroj: vlastní výpočet 

 

Při rozmraženém množství 30 kt činí roční náklady na rozmražení 960,- tis. Kč. 
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Celkové náklady vynaložené ročně na dopravu z JTK na hlubinný zásobník uhelné služby 

včetně rozmražení v tunelech rozmrazovací haly v zimních měsících činí 4 412,- tis. Kč. 

 

Stanovení nákladů na výstavbu investičního projektu 

Při určení nákladů na výstavbu dopravní linky jsem vycházel z Cenové nabídky 

s názvem „Nová doprava koksového prachu z JTK na US“, kterou si poptávající, tedy 

společnost OKK Koksovny, a.s., nechal zpracovat u nabízející společnosti. 

 

 Jako podklady pro zpracování cenové nabídky byly použity: 

o zadávací dokumentace OKK Koksovny, a.s.; 

o dokumentace proveditelnosti arch. č. RPS – 767 – 201 – „Nová doprava 

koksového prachu“; 

 předmětem nabídky je kompletní provedení dodávek, výroby a montáží podle 

zadávací dokumentace a to formou dodávky stavby „na klíč“; 

 termín realizace: 

o zahájení stavby do 14 dní po podpisu Smlouvy o dílo; 

o zpracování realizační dokumentace – cca 3 měsíce; 

o ukončení stavby – cca 10 měsíců od podpisu Smlouvy a dílo; 

 nabídková cena je smluvní dle §2 Zákona o cenách č. 526/1990 Sb.; 

 celková nabídková cena činí 48 625 tis. Kč; 

 dalšími položkami Cenové nabídky jsou platební podmínky, záruční lhůta a garance, 

závazky nabízejícího, platnost nabídky a vyjádření uchazeče. 

 

Součástí cenové nabídky je položkový rozpočet stavby. Zjednodušená verze je 

uvedena v tabulce 4.5. 

 

Tab. 4.5  Položkový rozpočet stavby (tis. Kč) 

 

Zdroj: OKK Koksovny, a.s. 

Provozní soubor Cena 

Část stavební 26800 

Část strojní 15089 

Část elektro 3664 

Ostatní náklady 3071 

Celkové náklady stavby 48625 
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Rozpočet nákladů na výstavbu investičního projektu tedy činí 48 625,- tis. Kč. 

Jednotlivé položky plynoucí z provozu dle současného stavu a z provozu po realizaci 

investičního projektu jsou přehledně uvedeny v tabulce 4.6. 

Tab. 4.6  Přehled úspor a nákladů z investičního projektu (tis. Kč) 

Úspory z provozu investičního 

projektu/rok 
Částka 

Náklady na provoz Nové 

dopravy/rok 
Částka 

Úspora nákladů na dopravu 3 452 
Materiálové náklady ostatní 70 

Spotřeba el. energie 70 

Úspora nákladů na rozmražení 960 Opravy strojů, revize 60 

Úspory celkem 4 412 Náklady celkem 200 
Zdroj: vlastní výpočet 

 

Financování investice 

Společnost OKK Koksovny, a.s. je dceřinou společností společnosti NWR. Je touto 

svou mateřskou společností ovládána jak ve věcech výrobního charakteru, tak i ve věcech 

rozhodování o způsobu a výši úvěrů, potřebných pro financování jednotlivých investičních 

akcí.  

Mateřská společnost NWR poskytne společnosti OKK Koksovny, a.s. revolvingový 

úvěr ve výši 48 625,- tis. Kč s ročním úročením 4,75% na dobu 5 let. Investiční projekt bude 

tedy plně hrazen z cizích zdrojů formou úvěru. Výpočet splátek úvěru pomocí složeného 

úročení je uveden v tabulce 4.7. 

 

Tab. 4.7  Výpočet splátek úvěru (tis. Kč) 

Rok Stav úvěru 

% 

úrok Úrok Úmor Anuita(splátka) 

0 48625,00         

1 39781,05 4,75 2309,69 8843,95 11 153,64 

2 30517,01 4,75 1889,60 9264,04 11 153,64 

3 20812,93 4,75 1449,56 9704,08 11 153,64 

4 10647,90 4,75 988,61 10165,03 11 153,64 

5 0,00 4,75 505,78 10647,86 11 153,64 
Zdroj: vlastní výpočet 

 

Z hodnot uvedených v tabulce 4.7 vyplývá, že roční splátka úvěru ve výši 48 625 tis. 

Kč na dobu 5 let bude činit 11 153,64 tis. Kč. Výše splacených úroků po pěti letech bude ve 

výši 7143,- tis. Kč.  
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4.2   Efektivnost investičního projektu 

4.2.1 Určení kapitálových výdajů 

Kapitálové výdaje potřebné na realizaci investice sestávají z nákladů na pořízení 

investice a úroků z úvěru, který bude splácen po dobu pěti let. Úroky z úvěru tedy budou 

připočteny k nákladům na výstavbu investice. Protože realizací investičního záměru nebudou 

rozšířeny stávající výrobní kapacity, nezpůsobí tedy investice změnu stavu zásob ani změnu 

krátkodobých závazků. Nedojde tedy ke změně ČPK.  

Výpočet celkových kapitálových výdajů je stanoven ze vzorce (2.1) a je uveden 

v tabulce 4.8.  

 

Tab. 4.8  Celkové kapitálové výdaje (tis. Kč) 

Položka Částka 

Náklady na výstavbu 48 625 

Úroky z úvěru 7 143 

Kapitálové výdaje celkem 55 768 
Zdroj: vlastní výpočet 

 

Z výpočtu uvedeného v tabulce vyplývá, že celkové kapitálové výdaje činí 55 768,- 

tis. Kč. 

4.2.2 Určení peněžních příjmů 

 

Příjmy a výdaje při současném stavu a při Nové dopravě koksového prachu 

Při vyjádření budoucích očekávaných peněžních příjmů vycházíme ze vzorce (2.2). Při 

určení peněžního toku, plynoucího z investice, vycházíme z tržeb, které jsou v mém případě 

vyjádřeny úsporami, které vzniknou při zahájení provozu investičního projektu. Příjmy jsou 

tedy vyjádřeny úsporami za převoz železničních vagónů a úsporami za rozmrazování 

koksového prachu. Oproti těmto příjmům stojí výdaje, které zahrnují náklady při provozu 

investičního projektu. Jedná se o provoz dopravní linky a opravy částí linky v případě poruch. 

Peněžní příjem z investice je tedy rozdíl mezi náklady na dopravu při současném stavu a mezi 

náklady na provoz nové dopravy.  

Předpokládám každoroční růst cen plynu a elektrické energie o 4% a růst cen 

servisních služeb a údržby o 2%. Tyto hodnoty jsou ve vývoji určení peněžních příjmů 

zohledněny. 
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Odpisy 

Odpisy jsou peněžním vyjádřením opotřebení investičního majetku za určité období. 

Vyjadřují snižování hodnoty investičního majetku. Jako součást nákladů pak snižují zisk a tím 

i odváděnou daň z příjmů, aniž jsou výdajem. Propočet odpisů závisí na výši pořizovací ceny 

investičního majetku, ale i na zařazení do odpisových skupin a zvoleném způsobu 

odepisování.  

Odpisy hmotného majetku jsou upraveny zákonem o dani z příjmů (§26 - §32a Zákona 

č. 586 Sb. o daních z příjmů). Člení se do šesti odpisových skupin. Dopravní most bude 

zařazen do 5. odpisové skupiny (28 750,71 tis. Kč) a pásové dopravníky včetně příslušenství, 

nacházející se uvnitř mostu, které jsou považovány za technologii s kratší životností, do 

3. odpisové skupiny (19 873,89 tis. Kč). Odepisovat se bude lineárně, u 5. odpisové skupiny 

po dobu 30 let se sazbou 1,4% v prvním roce a 3,4% v ostatních letech, u 3. odpisové skupiny 

po dobu 10 let se sazbou 5,5% v prvním roce a 10,5% v ostatních letech. 

Propočet odpisů 3. a 5. odpisové skupiny je uveden v Příloze č. 4. Výpočet peněžních 

příjmů v jednotlivých letech životnosti investice vychází z určení výdajů na provoz 

stávajícího stavu, uvedeného v tabulce 4.9, z výdajů na provoz Nové dopravy, uvedeného 

v tabulce 4.10 a výpočtu ekonomického přínosu investičního projektu, který je uveden 

v tabulce 4.11. 

 

Tab. 4.9  Výdaje stávajícího stavu (tis Kč) 

Stávající stav 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Popis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

N na převoz 3452 3625 3806 3996 4196 4406 4626 4857 5100 5355 

N na rozmrazení 960 1018 1079 1143 1212 1285 1362 1443 1530 1622 

Odpisy   0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 4412 4643 4885 5139 5408 5691 5988 6300 6630 6977 

Stávající stav 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

Popis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

N na převoz 5623 5904 6199 6509 6835 7176 7535 7912 8308 8723 

N na rozmrazení 1719 1822 1921 2048 2170 2301 2439 2585 2740 2905 

Odpisy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 7342 7726 8120 8557 9005 9477 9974 10497 11048 11628 
Zdroj: vlastní výpočet 
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Tab. 4.10  Výdaje investičního projektu (tis. Kč) 

Nová doprava 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Popis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

El. energie 70 74 77 81 85 89 94 98 103 109 

Materiál ostatní 70 71 73 74 76 77 79 80 82 84 

Opravy strojů 0 0 0 60 61 62 64 65 66 68 

Odpisy 1496 3064 3064 3064 3064 3064 3064 3064 3064 3064 

Celkem 1636 3209 3214 3279 3286 3292 3301 3307 3315 3325 

Nová doprava 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

Popis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

El. energie 114 120 126 132 139 146 153 160 168 177 

Materiál ostatní 85 87 89 91 92 94 96 98 100 102 

Opravy strojů 69 70 72 73 75 76 78 79 81 82 

Odpisy 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978 

Celkem 1246 1255 1265 1274 1284 1294 1305 1315 1327 1339 
Zdroj: vlastní výpočet 

Tab. 4.11  Ekonomický přínos investičního projektu (tis. Kč) 

Ekonomický přínos 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Popis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Stávající náklady 4412 4643 4885 5139 5408 5691 5988 6300 6630 6977 

Nové náklady 1636 3209 3214 3279 3286 3292 3301 3307 3315 3325 

Úspora nákladů 2776 1434 1671 1860 2122 2399 2687 2993 3315 3652 

Zisk př.zdaněním 2776 1434 1671 1860 2122 2399 2687 2993 3315 3652 

Daň z příjmu 19% 528 272 317 353 403 456 510 569 630 694 

∆ ČPK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zisk po zdanění 2249 1161 1353 1506 1719 1943 2176 2424 2685 2958 

Odpisy 1496 3064 3064 3064 3064 3064 3064 3064 3064 3064 

∑ ekon. přínos 3744 4226 4418 4571 4783 5007 5241 5488 5749 6022 

Kumulovaný EP 3744 7970 12388 16958 21741 26748 31989 37477 43227 49249 

Ekonomický přínos 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

Popis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Stávající náklady 7342 7726 8120 8557 9005 9477 9974 10497 11048 11628 

Nové náklady 1246 1255 1265 1274 1284 1294 1305 1315 1327 1339 

Úspora nákladů 6096 6471 6855 7283 7721 8183 8669 9182 9721 10289 

Zisk př.zdaněním 6096 6471 6855 7283 7721 8183 8669 9182 9721 10289 

Daň z příjmu 19% 1158 1230 1303 1384 1467 1555 1647 1745 1847 1955 

∆ ČPK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zisk po zdanění 4938 5242 5553 5900 6254 6629 7022 7438 7874 8334 

Odpisy 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978 

∑ ekon. přínos 5916 6219 6530 6877 7232 7606 8000 8415 8852 9312 

Kumulovaný EP 55164 61384 67914 74791 82023 89630 97629 106045 114897 124209 
Zdroj: vlastní výpočet 
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Z tabulky 4.11 je v položce kumulovaný ekonomický přínos v 11. roce patrné, že se 

investice ve výši 55768,- tis. Kč navrátí mezi 11. a 12. rokem. 

4.2.3 Současná hodnota očekávaných výnosů 

Protože výnosy vznikají v delším období, je zapotřebí je přepočítat na rok pořízení 

investice. Budoucí hodnotu přepočítáme na současnou, která je definována jako peněžní 

suma, která musí být investována, aby byla ve stanovené době získána zpět větší o očekávané 

výnosy. Přepočet budoucí hodnoty na současnou získáme pomocí odúročitele. Při výpočtu 

současné hodnoty očekávaných výnosů vycházíme ze vzorce (2.5), výpočet je uveden 

v tabulce 4.12. 

 

Tab. 4.12  Současná hodnota očekávaných výnosů (tis. Kč) 

 
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Popis 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Příjmy 0 4412 4642 4884 5139 5408 5691 5988 6301 6630 6977 

Výdaje 55768 140 145 150 215 222 229 236 244 252 260 

P - V -55768 4272 4497 4734 4924 5186 5462 5752 6057 6378 6717 

Odúročitel 1,000 0,955 0,911 0,870 0,831 0,793 0,757 0,723 0,690 0,659 0,629 

Disk. CF -55768 4078 4099 4119 4090 4112 4134 4156 4179 4201 4223 

 
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

 Popis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

 Příjmy 7342 7726 8131 8557 9005 9477 9974 10497 11048 11628 

 Výdaje 268 277 286 296 306 316 327 338 349 361 

 P - V 7074 7449 7845 8261 8699 9161 9647 10159 10699 11267 

 Odúročitel 0,600 0,573 0,547 0,522 0,499 0,476 0,454 0,434 0,414 0,395 

 Disk. CF 4246 4268 4291 4314 4337 4360 4383 4407 4430 4454 84881 
Zdroj: vlastní výpočet 

 

Výnosy po dobu životnosti investice budou činit v přepočtu na současnou hodnotu 

částku 84 881,- tis. Kč. 

4.3   Metody hodnocení investičního projektu 

4.3.1 Doba návratnosti 

Doba návratnosti je doba, za kterou se projekt splatí z peněžních příjmů, které projekt 

zajistí, zjednodušeně ze svých zisků po zdanění a odpisů. Platí, že čím je doba návratnosti 

kratší, tím příznivěji je investiční projekt hodnocen. Celkový investiční výdaj se porovnává 
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s kumulovanými peněžními příjmy, výpočet je uveden v tabulce 4.13. Úplný výpočet 

peněžních příjmů z investice je uveden v tabulce 4.9, 4.10, a 4.11. 

 

Tab. 4.13  Kumulovaný peněžní příjem (tis. Kč) 

Ekonomický přínos 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Popis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

∑ ekon. přínos 3744 4226 4418 4571 4783 5007 5241 5488 5749 6022 

Kumulovaný EP 3744 7970 12388 16959 21742 26749 31990 37478 43227 49249 

Ekonomický přínos 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

Popis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

∑ ekon. přínos 5916 6219 6530 6877 7232 7606 8000 8415 8852 9312 

Kumulovaný EP 55164 61384 67914 74791 82023 89630 97629 106045 114897 124209 
Zdroj: vlastní výpočet 

Z tabulky vyplývá, že doba návratnosti investičního výdaje ve výši 55768,- tis. Kč 

bude mezi 11. a 12. rokem. Výpočet provedeme ze vzorce (3.1).  

 

1,11
5516461384

5516455768
11 




 letI let = 11 let, 1 měsíc a 6 dní. 

 

Z výpočtu vyplývá, že doba návratnosti investičního projektu je 11 let, 1 měsíc a 6 dní. 

4.3.2 Čistý celkový příjem z investice NCP 

Čistý celkový příjem z investice je roven součtu všech očekávaných příjmů z investice 

po celou dobu její životnosti upravený o počáteční výdaj. Výpočet vychází ze vzorce (3.2) a je 

uveden v tabulce 4.14. Údaje vychází z očekávaných peněžních příjmů, úplný výpočet 

peněžních příjmů z investice je uveden v tabulce 4.9, 4.10, a 4.11. 

 

Tab. 4.14  Čistý celkový příjem z investice (tis. Kč) 

Ekonomický přínos 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Popis 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Kumulovaný EP 3744 7970 12388 16959 21742 26749 31990 37478 43227 49249 

Ekonomický přínos 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

Popis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Kumulovaný EP 55165 61384 67914 74791 82023 89629 97629 106045 114897 124209 

         
Inv. -55768 

         
NCP 68441 

Zdroj: vlastní výpočet 
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Čistý celkový příjem z investice je 68441,- tis. Kč, jeho hodnota je kladná, což je 

podmínka pro to, aby nebyla investice vyloučena z dalšího rozhodování. 

4.3.3 Metoda výnosnosti investice ROI 

Při výpočtu metody výnosnosti se používá průměrný roční zisk, který je poměrově 

porovnán s výší nákladů na pořízení investice. Vypočtená rentabilita se srovnává 

s požadovanou mírou zúročení. Vstupní údaje vychází z tabulky 4.11, výpočet ze vzorce (3.3) 

a je uveden v tabulce 4.15. 

 

Tab. 4.15  Hodnoty pro výpočet ROI (tis. Kč) 

Popis Kumulovaný 

PP (EAT) 

Průměrný PP 

(EAT) 

Investiční 

náklad 

Částka 124209 6210,45 55768 
Zdroj: vlastní 

 

%14,11
55768

45,6210

55768

20

124209

ROI  

 

ROI udává v procentech, jak vysoká bude výnosnost investice, tzn., jak vysoký bude 

výnos v procentech z investované částky. Z výpočtu vyplývá, že výnosnost investice bude 

11,14%. 

4.3.4 Metoda čisté současné hodnoty NPV 

Tato metoda je z pohledu srozumitelnosti výsledků nejpoužívanější a nejvhodnější 

metodou. Výpočet vychází ze vzorce (3.4). NPV je údaj, který vychází z porovnání příjmů 

a výdajů plynoucí z investice v jejich současné hodnotě, tzn. v hodnotě přepočítané 

diskontováním na úroveň v době pořízení investice. Počítá pouze a jen s budoucím cash flow 

a výsledky z jednotlivých let životnosti se upraví tak, že je odečten počáteční výdaj na 

pořízení investice. Tato metoda nám vlastně říká, kolik peněz nám za zvolenou dobu 

životnosti investičního projektu daný projekt přinese nebo sebere. 

Hodnoty pro výpočet NPV jsou uvedeny v tabulce 4.16. 
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Tab. 4.16  Údaje pro výpočet NPV 

 
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Popis 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Příjmy 0 4412 4642 4884 5139 5408 5691 5988 6301 6630 6977 

Výdaje 55768 140 145 150 215 222 229 236 244 252 260 

P - V -55768 4272 4497 4734 4924 5186 5462 5752 6057 6378 6717 

Odúročitel 1,000 0,955 0,911 0,870 0,831 0,793 0,757 0,723 0,690 0,659 0,629 

Disk. CF -55768 4078 4099 4119 4090 4112 4134 4156 4179 4201 4223 

 
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

 Popis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

 Příjmy 7342 7726 8131 8557 9005 9477 9974 10497 11048 11628 

 Výdaje 268 277 286 296 306 316 327 338 349 361 

 P - V 7074 7449 7845 8261 8699 9161 9647 10159 10699 11267 

 Odúročitel 0,600 0,573 0,547 0,522 0,499 0,476 0,454 0,434 0,414 0,395 

 Disk. CF 4246 4268 4291 4314 4337 4360 4383 4407 4430 4454 29113 
Zdroj: vlastní výpočet 

 

NPV = 84881 – 55768 = 29113,- tis. Kč. 

 

Z provedeného výpočtu je čistá současná hodnota investičního projektu NPV > 0, 

podmínka pro přijetí investice je tímto splněna. „Správná“ hodnota NPV je jakékoliv 

nezáporné číslo. Uvedená výsledná hodnota nám říká, o kolik peněz více nám realizace 

investice přinese, tzn., kolik dostaneme navíc, jinými slovy, o kolik nám vzroste hodnota 

podniku. 

 

4.3.5 Metoda vnitřního výnosového procenta IRR 

Vnitřní výnosové procento nám říká, kolik procent na investičním projektu vyděláme, 

pokud zvážíme časovou hodnotu peněz. Jinými slovy to je takové ROI, které ovšem počítá 

s diskontovaným cash flow. Hodnotu vnitřního výnosového procenta vyjádříme ze vzorce 

(3.5). Hodnotu vypočteme pomocí funkce MIRA.VYNOSNOSTI v programu MS Office 

Excel. Dosazené hodnoty diskontovaných peněžních toků, uvedené v tabulce 4.16 nám uvádí, 

že vnitřní výnosové procento investičního projektu IRR = 10,9%. Tato hodnota nám uvádí, že 

při IRR = 10,9% bude čistá současná hodnota NPV rovna nule. 
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4.3.6 Index ziskovosti PI 

Tato metoda představuje poměr budoucích diskontovaných peněžních příjmů 

a počátečních kapitálových výdajů. Výpočet vychází ze vzorce (3.6), hodnoty pro výpočet 

jsou uvedeny v tabulce 4.17. 

 

Tab. 4.17  Diskontované kumulované peněžní příjmy 

 
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Popis 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Příjmy 0 4412 4642 4884 5139 5408 5691 5988 6301 6630 6977 

Výdaje 55768 140 145 150 215 222 229 236 244 252 260 

P - V -55768 4272 4497 4734 4924 5186 5462 5752 6057 6378 6717 

Odúročitel 1,000 0,955 0,911 0,870 0,831 0,793 0,757 0,723 0,690 0,659 0,629 

Disk. CF -55768 4078 4099 4119 4090 4112 4134 4156 4179 4201 4223 

Kumulovaný 

disk.CF   4078 8177 12296 16386 20498 24632 28788 32967 37168 41391 

 
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

 Popis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

 Příjmy 7342 7726 8131 8557 9005 9477 9974 10497 11048 11628 
 Výdaje 268 277 286 296 306 316 327 338 349 361 
 P – V 7074 7449 7845 8261 8699 9161 9647 10159 10699 11267 
 Odúročitel 0,600 0,573 0,547 0,522 0,499 0,476 0,454 0,434 0,414 0,395 
 Disk. CF 4246 4268 4291 4314 4337 4360 4383 4407 4430 4454 
 Kumulovaný 

disk.CF 45637 49905 54196 58510 62847 67207 71590 75997 80427 84881 

 Zdroj: vlastní výpočet 

 

%52,1
55768

84881
PI  

 

Z výpočtu vyplývá, že index ziskovosti investičního projektu je ve výši 1,52%. 

Podmínka pro přijetí k realizaci, že PI > 1 je splněna, investiční projekt lze tedy realizovat. 

Čím je hodnota indexu rentability vyšší, tím se jedná o více ziskovou investici. 
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5   Shrnutí zjištěných výsledků 

Z provedených výpočtů efektivnosti investičního projektu jednotlivými metodami 

vybraných statických a dynamických metod vyplynuly níže uvedené závěry. Investiční 

projekt počítá s životností 20 let. 

 

Při vynaložení nákladů na výstavbu investičního projektu ve výši 55768,- tis. Kč. je 

doba návratnosti, tedy doba, za kterou se projekt splatí z peněžních příjmů, 11 let, 1 měsíc 

a 6 dní.  

 

Čistý celkový příjem z investice dosáhne výše 68441,- tis. Kč. Je to hodnota, která je 

rovna součtu všech očekávaných příjmů z investice upravena o počáteční investiční výdaj. 

Hodnota čistého celkového příjmu je kladná, čímž podmínka pro to, aby byla investice přijata 

k dalšímu rozhodování, byla splněna. 

 

Metoda výnosnosti investice ROI udává, že při porovnání průměrného ročního zisku 

s náklady na pořízení investice je výnosnost investice ROI 11,14%. Při porovnání s nákladem 

kapitálu ve výši 4,75% lze investici k realizaci doporučit. 

 

Čistá současná hodnota NPV za dobu životnosti investice dosáhne výše 29113,- tis. 

Kč, o tuto částku vzroste hodnota podniku. Metoda NPV má pro přijetí projektu k realizaci 

podmínku NPV > 0. Tato podmínka je tedy rovněž splněna, projekt může být k realizaci 

přijat. 

 

Výše vnitřního výnosového procenta IRR činí 10,9%, což je vyšší hodnota, než 

požadovaná výnosnost. 

 

U ukazatele indexu ziskovosti PI by měl investor přistoupit pouze k těm projektům, 

jejichž hodnota IP > 1. Index ziskovosti projektu vykazuje hodnotu 1,52%, čímž je podmínka 

pro přijetí k realizaci splněna. Investiční projekt přinese z každé investované koruny 1,52 Kč. 

 

Ze zjištěných údajů jsem dospěl k názoru, že rozhodnutí investora, společnosti OKK 

Koksovny, a.s. s výstavbou projektu Nová doprava koksového prachu bude ekonomicky 

výhodnou investicí.  
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6   Závěr 

Správné rozhodování o uskutečňování investic tvoří základ prosperujícího podniku. 

Jde o závažná rozhodnutí, které ovlivňují provoz podniku na dlouhou dobu. Právě proto by 

měl podnik realizovat pouze ty projekty, které jsou ekonomicky efektivní. 

Společnost OKK Koksovny, a.s. ovšem nerealizuje pouze ty investiční projekty, které 

mají za prioritní cíl přinést návratnost investovaného kapitálu. Příkladem je fakt, že za rok 

2012 společnost vynaložila do investic částku cca 200 mil. Kč. Velkou část této sumy tvoří 

investice „vyvolané“, tedy ty, které společnost investovat musí. Jde o investice do životního 

prostředí a ekologie, například výstavbou čističek vod, odprašovacích zařízení, odsíření apod. 

Vyvolanými investicemi jsou i nákladné modernizace stávajících zařízení a provozů, a to 

z důvodu opotřebení. Je nutné si uvědomit, že výroba probíhá nepřetržitě, tedy 24 hodin 

denně a 365 dní v roce.  

Za takovou investici lze považovat i investiční projekt Nová doprava koksového 

prachu. Výstavba proběhla výhradně za účelem zjednodušení stávajícího způsobu přepravy 

koksového prachu, hlavním cílem bylo zajistit co nejlepší podmínky pro výrobu 

slévárenských koksů. Na základě zjištěných rozdílů stávajícího stavu a nové dopravy je 

zřejmé, že nová doprava splní požadavky investora a z provozního hlediska bude přínosem. 

Při nahrazení původního způsobu dopravy novou cestou dopravními pásy dojde k nemalým 

časovým úsporám. Ty budou využity na manipulaci s uhlím, jehož pravidelná dodávka je 

důležitým faktorem při výrobě uhelné vsázky. 

Cílem diplomové práce bylo posoudit, zda tento investiční projekt bude pro investora 

i ekonomicky efektivním projektem. Pro posouzení ekonomické efektivnosti byly použity 

vybrané statické a dynamické metody hodnocení efektivnosti investic, kterými jsou: doba 

návratnosti, čistý celkový příjem z investice, metoda výnosnosti, čistá současná hodnota, 

vnitřní výnosové procento a index ziskovosti. Na základě výsledků všech použitých metod 

vyplývá, že investiční projekt bude pro společnost OKK Koksovny, a.s. investicí ekonomicky 

výhodnou. 
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New World Resources N.V.
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Důl Darkov Svoboda Důl Morcinek

Důl Karviná Důl Debiensko

Důl Paskov

Důl ČSM

Důl Frenštát

Aktivní provozy Rozvojové projekty
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Příloha č. 4 

 

    
19873,89 

  
28750,71 

 Pořadí Rok 3. 

odpisová 

skupina - 

sazba % 

Odpis 

(tis. Kč) 
Zůstatková 

cena (tis. Kč) 
5. 

odpisová 

skupina - 

sazba % 

Odpis 

(tis. Kč) 
Zůstatková 

cena (tis. Kč) Odpis 

celkem 

(tis. Kč) 

1 2012 5,5 1093,07 18780,825 1,4 402,51 28348,2 1495,58 

2 2013 10,5 2086,76 16694,066 3,4 977,525 27370,675 3064,28 

3 2014 10,5 2086,76 14607,307 3,4 977,525 26393,15 3064,28 

4 2015 10,5 2086,76 12520,548 3,4 977,525 25415,625 3064,28 

5 2016 10,5 2086,76 10433,789 3,4 977,525 24438,1 3064,28 

6 2017 10,5 2086,76 8347,03 3,4 977,525 23460,575 3064,28 

7 2018 10,5 2086,76 6260,271 3,4 977,525 22483,05 3064,28 

8 2019 10,5 2086,76 4173,512 3,4 977,525 21505,525 3064,28 

9 2020 10,5 2086,76 2086,753 3,4 977,525 20528 3064,28 

10 2021 10,5 2086,75 0 3,4 977,525 19550,475 3064,28 

11 2022       3,4 977,525 18572,95 977,525 

12 2023       3,4 977,525 17595,425 977,525 

13 2024       3,4 977,525 16617,9 977,525 

14 2025       3,4 977,525 15640,375 977,525 

15 2026       3,4 977,525 14662,85 977,525 

16 2027       3,4 977,525 13685,325 977,525 

17 2028       3,4 977,525 12707,8 977,525 

18 2029       3,4 977,525 11730,275 977,525 

19 2030       3,4 977,525 10752,75 977,525 

20 2031       3,4 977,525 9775,225 977,525 

21 2032       3,4 977,525 8797,7 977,525 

22 2033       3,4 977,525 7820,175 977,525 

23 2034       3,4 977,525 6842,65 977,525 

24 2035       3,4 977,525 5865,125 977,525 

25 2036       3,4 977,525 4887,6 977,525 

26 2037       3,4 977,525 3910,075 977,525 

27 2038       3,4 977,525 2932,55 977,525 

28 2039       3,4 977,525 1955,025 977,525 

29 2040       3,4 977,525 977,5 977,525 

30 2041       3,4 977,5 0 977,5 

 


