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1 Úvod 

Problematika investičního rozhodování patří v dnešní hospodářské praxi k jedné 

z nejdůležitějších činností managementu podniku. Investice do dlouhodobých statků tvoří 

most mezi dnešní a budoucí hodnotou podniku, který přispívá k naplňování strategických cílů 

společnosti. Klíčem k udržení konkurenceschopnosti podniku, v dnešním dynamickém 

a rychle se měnícím prostředí, jsou právě investice, pomocí kterých může podnik tvořit svou 

vizi do budoucna.  

Cílem této diplomové práce je optimalizace financování nákupu kolejových vozidel, 

v podobě lokomotivy Siemens Vectron v hodnotě 116 100 000 Kč. Jako primární cíl je 

stanovení optimální formy financování nákupu investice a v druhé řadě rozhodnutí, zda 

je rentabilnější investiční varianta v podobě nákupu nové lokomotivy nebo rekonstrukce 

potenciální zastaralé lokomotivy na dnešním trhu.  

Vzhledem k charakteru investice bude hodnocení ekonomické efektivnosti návratnosti 

investice provedeno pomocí metody čisté současné hodnoty. Jako doplňkové kritérium bude 

stanovena diskontovaná doba úhrady zařízení.  

Samotné vypracování diplomové práce bude rozděleno do tří hlavních částí. První 

bude tvořena vymezením základních teoretických poznatků pro pochopení problematiky 

investičních projektů. Tato část práce se orientuje na fáze investičních projektů, zdroje 

financování investic, způsoby stanovení peněžních toků investice a metody hodnocení 

ekonomické efektivnosti investic.  

Stěžejní výstup této diplomové práce bude obsahovat následující aplikační část. 

V jejím úvodu bude představena společnost, na základě jejíž spolupráce budou sestaveny 

vstupní hodnoty pro vyhodnocení ekonomické efektivnosti investičních variant. Následující 

kapitola bude obsahovat jednotlivé složky peněžních toků, pomocí kterých bude vyčíslena 

hodnota vstupních dat pro metody hodnocení efektivnosti investic.  

Pomocí výsledků získaných ze stanovených peněžních toků investice budou, 

na základě metody čisté současné hodnoty a diskontované doby úhrady, v poslední části 

diplomové práce stanoveny návrhy a doporučení pro potenciálního investora.  
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2 Teoretická východiska financování investičních 

projektů  

V rámci teoretické části diplomové práce budou nejdříve stanovena teoretická 

východiska nezbytná k pochopení investiční činnosti firem. Úvodní část této kapitoly bude 

věnována objasněním fázi investičních projektů, dále budou rozděleny formy financování, 

stanovení peněžních toků a v závěru teoretické části této diplomové práce budou popsány 

formy stanovení ekonomické efektivnosti investic. Největší pozornost bude věnována teorii 

zaměřené na správně určení peněžních toků (cash flow) z investice. Dále na náklady na 

kapitál společnosti, který tvoří základnu pro výpočet diskontní sazby, která má velký vliv na 

výslednou přidanou hodnotu investice. 

2.1 Klasifikace investičních projektů 

V dnešní hospodářské praxi jsou rozlišovány investiční projekty dle řady parametrů. 

Tato rozlišení mají pak podniku přiblížit, jaký bude mít vliv investice na jeho chod, zda se 

jedná o investici neodkladnou nebo se jedná o investici, která má přínos v budoucnosti. V 

obecné ekonomické teorii můžeme investice chápat jako vynaložený jednorázový kapitálový 

výdaj, od kterého subjekt (stát, podnik, jednotlivec) očekává zvýšení hodnoty v budoucnosti. 
1
 

Jako investice z hlediska účetnictví se považují investice do dlouhodobého hmotného 

majetku s dobou užití delší než jeden rok a s pořizovací cenou vyšší než 40 000 Kč. Dále 

pokud se jedná o dlouhodobý nehmotný majetek s pořizovací cenou vyšší než 60 000 Kč. V 

případě dlouhodobého majetku finančního je kritérium pouze doba užití delší než jeden rok.
2
 

Podle věcné náplně projektů rozlišujeme:  

Vzájemně se vylučující projekty – u těchto investičních projektů je současná realizace 

nemožná. Převážně se může jednat o projekty, jejichž zaměření je stejné, avšak při použití 

jiné technologie.  

                                                 

1
 VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 

2010, s. 44. ISBN 978-80-86929-71-2. 
2
 SYNEK, Miloslav a Eva KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika. 5., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 

2010, xxv, s. 131-132. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-336-3. 
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Plně závislé projekty – Tyto investice tvoří společný celek, který musí být realizován 

souběžně, aby mohl celek fungovat.  

Ekonomicky závislé projekty – u těchto investic se může projevit tzv. substituční 

efekt.
3
 Tato situace může nastat v případě, že nově zavedený produkt na trh sníží prodej již 

zaběhnutého produktu.  

Dle formy realizace projektu: 

Investiční výstavby – jedna se především o projekty orientované na rozšíření výrobní 

kapacity. Dále se může jednat o zavedení nových výrobků, technologií apod. Realizace může 

být formou výstavby na „zelené louce“ nebo již v existujícím podniku.  

Akvizice – v tomto případě se jedná o nákup již existující firmy nebo jiného celku za 

účelem rozšíření aktivit kupujícího. 
4
 

Dle charakteru peněžního toku:  

Standardní (konvenční) peněžní toky – jedná se o projekty se záporným znaménkem 

při výstavbě investice a kladným znaménkem po době návratnosti investice, tzn., že v 

průběhu životnosti investice dochází pouze k jedné změně znaménka v cash flow, graficky lze 

znázornit jako (- - + +).  

Nestandardní (nekonvenční) peněžní toky -  u těchto projektů dochází k vícenásobné 

změně kladných a záporných znamének v cash flow. Může se jednat o projekty s proměnlivou 

hodnotou výnosů, kde v průběhu životnosti dochází k vyšším kapitálovým výdajům, graficky 

například (- - + + - + + - ). 

Podle způsobů financování rozlišujeme:  

Nezadlužený projekt – jeho financování je tvořeno výhradně vlastním kapitálem. 

Zadlužený projekt – struktura financovaní zadlužených projektů je tvořena vlastním 

kapitálem i kapitálem cizím (bankovní úvěr, emise obligací, leasing, emise akcii, apod.).
5
 

                                                 

3
 Substituční efekt – jeho název je odvozen od anglického slova „substitute“ což v překladu znamená náhrada. V 

ekonomické teorii je substitut definován jako produkt, který svou funkčností nahrazuje jiný.  
4
FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2005, s. 14-15. ISBN 80-247-0939-2. 
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2.2 Fáze investičních projektů 

Správné rozvrhnutí jednotlivých etap investiční činnosti patří k jedné ze stěžejních 

činností investičního rozhodování. Investiční výstavba a následná životnost zařízení je 

dlouhodobého charakteru, musí proto být v souladu s podnikovou strategií a je nezbytné jí 

věnovat velkou pozornost. Každá část projektu má velký vliv na celkový přínos investice, 

avšak největší pozornost by měla být věnována předinvestiční fázi, na základě které se podnik 

rozhoduje, zda investici realizovat nebo ne. Podle Fotr (1999) rozlišuje tyto váze investičního 

procesu: 

 předinvestiční, 

 investiční, 

 provozní, 

 ukončení provozu a likvidace. 

2.2.1 Předinvestiční fáze 

V tzv. fázi identifikace projektu podnik shromažďuje všechna veřejně dostupná data, 

která by mohla sloužit k rozhodnutí, zda je projekt pro podnik rentabilní nebo ne. Jako zdroj 

dat pro identifikaci podnikatelských příležitostí mohou sloužit studie státních institucí, 

oborovými komorami nebo odborným tiskem. Dalším stadiem předinvestiční fáze je tzv. 

předběžný výběr, ve kterém se již detailněji analyzují některé části projektu, a jejím výstupem 

by mělo být doporučení, pro který projekt by se měla vypracovat poměrně nákladná 

technickoekonomická studie proveditelnosti (feasibility study). Tato studie tvoří nejdetailnější 

a také nejdůležitější část předinvestiční fáze projektu. Měla by obsahovat analýzu trhu, 

marketingovou strategii, analýzu technologií, lidských zdrojů, podniku nebo plán realizace 

podniku, řízení rizik aj. Výstupem feasibility study je již konečné rozhodnutí, zda bude 

projekt přijat a také se přikládá věřiteli k žádosti o případné finanční prostředky. 
6
 

                                                                                                                                                         

5
 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, 

flexibilita. 2. upr. vyd. Praha: Ekopress, 2008, s. 120-121. ISBN 978-80-86929-44-6. 
6
 FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2005, s. 16-18. ISBN 80-247-0939-2. 
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2.2.2 Investiční fáze 

Investiční fáze obsahuje všechny kroky vlastní realizace projektu od zadání až do 

uvedení projektu do provozu. Její obsah tvoří převážně vytvoření právní, finanční a 

organizační základny, výběr dodavatelů, získání potřebné technologie, dlouhodobého 

majetku, personálu, apod. V případě kvalitně zpracované technickoekonomické studie může 

její obsah sloužit jako harmonogram vlastní realizace projektu. 
7
 

2.2.3 Provozní fáze 

V provozní fázi projektu je již generována přidaná hodnota plynoucí z realizace 

projektu. O její úspěšnosti zpravidla rozhoduje kvalita zpracování předinvestiční fáze 

projektu. Z krátkodobého hlediska se jedná o zvládnutí technologického procesu, školení 

pracovníků a zavedení projektu do provozu. Z dlouhodobého hlediska se porovnává, jestli 

projekt reflektuje strategii podniku, na základě které byl po studii proveditelnosti přijat. 
8
 

2.2.4 Ukončení provozu a likvidace 

Tato závěrečná fáze projektu je spojena s příjmy nebo také s náklady spojenými s 

ukončením činnosti projektu. Rozdíl příjmů a výdajů z likvidace projektu se nazývá likvidační 

hodnota projektu. Tato výsledná hodnota následně ovlivňuje výpočet ekonomických 

ukazatelů návratnosti investice jako čistá současná hodnota nebo vnitřní výnosové procento 

tím, že se jeho hodnota (v praxi většinou kladná) připočte k cash flow investice na konci 

životnosti projektu. 
9
 

2.3 Charakteristika zdrojů financování 

Financování investic podniku představuje prvotní pořízení, obnovu a rozšíření různých 

forem dlouhodobého majetku. Plánování investiční činnosti je komplexní a složitá činnost, 

                                                 

7
 KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, xxxviii, Beckova edice 

ekonomie, s. 253. ISBN 978-80-7400-194-9. 
8
 KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, xxxviii, Beckova edice 

ekonomie, s. 254. ISBN 978-80-7400-194-9. 
9
 FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2005, s. 25. ISBN 80-247-0939-2. 
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která je plánovaná obvyklé na dobu delší než jeden rok.
10

 Financování investice musí zajistit, 

aby během životnosti investice nevznikl nedostatek peněžních prostředků, což by mohlo vést 

ke zpomalení nebo úplnému zastavení projektu.
11

 Strukturu financování by měl podnik 

nastavit s co nejnižšími náklady kapitálu na zisk těchto zdrojů. 

Dle autora Valach (2010) se dlouhodobé financování rozděluje na střednědobé 

investice v rozsahu 1 – 5 let a vlastní dlouhodobé financování pro majetek se stejně dlouhou 

životností. Financování investic obnáší převážně investice do dlouhodobého majetku, avšak 

investiční činnost vyvolá změnu čistého pracovního kapitálu, který se projeví ve změně 

množství oběžného majetku. Z tohoto důvodu by se měla uplatňovat zásada „zlatého 

bilančního pravidla“, která nám říká, z jakých zdrojů by měl být financován dlouhodobý 

majetek a z jakých zdrojů majetek oběžný. Graficky tuto problematiku zobrazuje obrázek 2.1: 

Obr. 2.1 – Majetek z pohledu jeho financování 

 

Zdroj: Valach (2010) 

Při financování dlouhodobého majetku formou krátkodobých zdrojů vznikají podniku 

přebytečné náklady na získání finančních prostředků, například emise nových obligací nebo 

žádostí o nový úvěr. Tento fakt je způsoben tím, že transformace dlouhodobého majetku na 

                                                 

10
 VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 

2010, s. 288. ISBN 978-80-86929-71-2. 
11

 KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, xxxviii, Beckova edice 

ekonomie, s. 285. ISBN 978-80-7400-194-9. 
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peníze přesahuje splatnost krátkodobých zdrojů.
12

 Na druhou stranu je financování 

krátkodobého majetku pomocí dlouhodobých zdrojů také pro podnik neefektivní. Je tomu 

proto, že náklady dlouhodobého kapitálu jsou pro podnik vyšší než náklady kapitálu 

krátkodobého. 

 Z těchto dvou zákonitostí plyne, že investice by měla být vždy financována zdroji, 

které odráží dobu použitelnosti investice, ať se jedná o nákup dlouhodobého majetku, či 

majetku oběžného.  

Obecně lze definovat základní cíle dlouhodobého investování jako zajištění kapitálu 

pro investici při splnění požadované míry výnosnosti, dále dosažení nejnižších průměrných 

nákladů na kapitál. V poslední řadě nenarušení finanční stability podniku, pokud by nebylo 

respektováno zlaté bilanční pravidlo financování majetku podniku.  

2.4 Rozdělení finančních zdrojů 

Hlediska, podle kterých se rozdělují zdroje na financování investic, jsou nejčastěji 

vlastnictví požadovaných zdrojů a jejich původ. Graficky všechny možnosti financování 

zobrazuje následující tabulka. 

Tab. 2.1 – Rozdělení zdrojů financování podle jeho vlastnictví 

P
ů

v
o
d

 z
d

ro
jů

 

Vlastnictví zdrojů 

 Vlastní Cizí 

Interní 
Odpisy 

Nerozdělený zisk 
Rezervní fondy 

Externí 

Vklady vlastníků (akcie, podíly) 

Dotace a dary 

 

Úvěry finančních institucí 

Emitované dluhopisy 

Finanční leasing 

Obchodní úvěry 

Směnky 

Zdroj: vlastní zpracování dle Dluhošová (2008), Kislingerová (2010) 

Z výše uvedeného rozdělení je patrné, že je chybné zaměňovat interní zdroje 

financování s vlastními zdroji, protože do interních zdrojů nepatří pouze vlastní zdroje, ale 
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 VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 

2010, s. 288. ISBN 978-80-86929-71-2. 
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také cizí. Také pojem externí zdroje s cizími zdroji, protože stejně jako v prvním případě do 

externích zdrojů patří i cizí zdroje.
13

 

2.5 Interní zdroje financování 

Interní zdroje financování vznikají na základě vnitřní činnosti podniku. Jedná se tedy o 

formu financování, která je vhodná pouze pro firmy již působící na trhu. Firmy, které plánují 

investiční činnost na začátku své činnosti, musí použít externí formy financování. 

Mezi interní zdroje financování patří převážně odpisy, nerozdělený zisk a rezervní 

fondy. Ostatní formy interního financování jsou méně významné v závislosti na financování 

dlouhodobého majetku, a proto jim nebude věnována větší pozornost.
14

 

2.5.1 Odpisy 

Odpisy vyjadřují opotřebení investičního majetku za dané období.
15

 Patří mezi 

nejpoužívanější formu interního investování. Odpisy tvoří část ceny dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku, jež se v průběhu jeho životnosti postupně zahrnuje do provozních 

nákladů. Účetní jednotka zahrnuje odpisy do nákladů postupně, protože odepisovaný majetek 

má životnost několik let a nelze jej zaúčtovat do nákladů projektu najednou. Podle zákona o 

daních z příjmu se dlouhodobý majetek zařazuje do pěti odpisových skupin podle svého 

charakteru. Odpisové skupiny se liší dobou odepisování, které je v rozmezí od 4 až do 30 let, 

dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, § 30. 

Přínos odpisů se projevuje převážně při snížení daňového zatížení, protože odpisy jako 

součást nákladů snižují provozní zisk, který slouží jako základna pro stanovení daně z příjmu.  

Odpisy a stanovení cash flow projektu  

Při nepřímém stanovení cash flow investičního projektu vstupují daňové odpisy jako 

součást provozních nákladů a tím působí na výši zisku. Není však peněžním výdajem a proto 

                                                 

13
 VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 

2010, s. 289. ISBN 978-80-86929-71-2. 
14

 KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, xxxviii, Beckova edice 

ekonomie, s. 285. ISBN 978-80-7400-194-9. 
15

 KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, xxxviii, Beckova edice 

ekonomie, s. 280. ISBN 978-80-7400-194-9. 
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se označují jako nepeněžní náklad a musí se po výpočtu daně při stanovení cash flow zpátky 

přičíst k peněžnímu toku. Při přímé metodě stanovení peněžních toků odpisy nejsou vůbec 

součásti cash flow, protože se zahrnují pouze skutečné výdaje peněz.  

Mezi důležité pojmy spojené s odpisy patří oprávky a zůstatková cena. Oprávky 

vyjadřují součet všech odpisů a jsou zobrazeny v rozvaze, na rozdíl od odpisů, které patří do 

výsledovky podniku. Zůstatková cena se zjistí odečtením oprávek od vstupní ceny 

odepisovaného majetku.  

a) Účetní odpisy  

Účetní odpisy jsou uplatněny podle skutečné doby používání dlouhodobého majetku. 

Přesně vystihují míru opotřebení dlouhodobého majetku. Podnik si může zvolit vlastní 

hodnotu účetních odpisů, ale při vyplňování daňového přiznání musí dbát na to, že může 

uplatnit pro zjištění základu daně z příjmů jen výši daňových odpisů. 

b) Daňové odpisy  

Daňové odpisy se používají pro účely výpočtu daňového základu pro výpočet daně 

z příjmu. Způsob výpočtu je tedy upraven Zákonem o dani z příjmů §26 – §32a Zákona č. 

586/1992 Sb. o daních z příjmů. 

Podle zákona o dani z příjmů se rozlišují dva druhy odpisů: 

 rovnoměrné odpisy (lineární), 

 zrychlené odpisy (degresivní). 

Pro daňové potřeby si podnik zvolí pro nově pořízený dlouhodobý majetek způsob, 

jakým bude odepsán. Vybraný způsob už se pak nesmí měnit po celou dobu užívání 

dlouhodobého majetku. Maximální hodnota daňových odpisů je vymezená zákonem a tuto 

částku lze uplatnit jako daňově uznatelnou položku při výpočtu základu daně z příjmů. 

Na rozdíl od zisku, který patří po odpisech k druhému nejvýznamnějšímu internímu 

zdroji podnikových investic, kvůli své stabilitě, nezávislosti a také kvůli faktu, že odpisy jsou 

k dispozici i v období, kdy společnost nevykazuje žádný zisk. 
16
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2.5.2 Nerozdělený zisk 

Po odpisech je nejvíce využívanou složkou interního financování investic nerozdělený 

zisk. Lze jej charakterizovat jako část výsledku hospodaření, od kterého je již odečtena daň, 

veškeré platby povinné dle zákona (rezervní fond, rezervy) a všechny náklady, které plynou 

ze získání kapitálu na provoz společnosti (dividendy, tantiémy, fondy, odměny, apod.). 

Tab. 2.2 – Grafické rozdělení tvorby nerozděleného zisku 

 Položka 

 Zisk z běžného roku před zdanění, 

- Tvorba rezervního fondu ze zisku, popř. tvorba jiných fondu dle stanov a.s. 

- Daň ze zisku 

- Úhrada tantiém 

- Výplata dividend či podílů na zisku 

- Ostatní použití zisku (zvýšení základního kapitálu, úhrada ztrát z předešlých období) 

= Nerozdělený zisk běžného roku 

+ Nerozdělený zisk z minulých let 

= Nerozdělený zisk 

Zdroj: Valach (2010) 

Z uvedené grafické tvorby nerozděleného zisku lze vyčíst, jaké faktory ovlivňují jeho 

velikost, a to zisk z běžného roku před zdaněním, daň ze zisku, dividendy vyplacené 

akcionářům a tvorba rezervních fondů ze zisku.
17

 

2.5.3 Rezervní fondy 

Jsou součástí vlastního kapitálu podniku a jsou tvořeny částí zisku, kterou si podnik 

dle zákona stanovených podmínek nebo dobrovolně odkládá pro případ, že se dostane do 

finančních problémů. V České republice jsou rezervní fondy upraveny obchodním 

zákoníkem. Ta část rezervních fondů, kterou podnik nemusí použít na předem určené účely, 

mohou být tyto finanční prostředky dočasně použity jako interní zdroj financování. 

Povinné (obligatorní) rezervní fondy jsou tvořeny na základě zákona. Tyto rezervní 

fondy jsou tvořeny kvůli ochrany akcionářů a zájmu věřitelů.  

                                                 

17
 VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 
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Dobrovolné (fakultativní) rezervní fondy jsou tvořeny na základě vlastního rozhodnutí 

podniku a jsou zpravidla účelového charakteru.
18

 

2.5.4 Rezervy 

Rezervy jsou definovány jako účelový finanční zdroj sloužící k předem určeným 

výdajům. Rozdíl od rezervních fondů spočívá ve způsobu své tvorby (jsou zahrnovány to 

nákladu podniku). V účetnictví jsou rezervy zařazeny do rozvahy na straně pasiv jako cizí 

zdroje, popřípadě ostatní kapitál. Rezervy členíme na zákonné rezervy, které vycházejí 

z daňových zákonů. Tyto rezervy jsou z účetního hlediska daňové uznatelné. O ostatních 

rezervách již podnik rozhoduje sám. Rezervy však ovlivňují podnik pouze tím, že ovlivňují 

výši daňového základu, nelze jim tedy přímo přiřadit roli interních finančních zdrojů.
19

 

2.5.5 Samofinancování 

Financování investic pomocí nerozděleného zisku, odpisů a rezervních fondů se 

nazývá samofinancování. Jako výhodu samofinancování je považováno to, že se nezvyšuje 

počet akcionářů a věřitelů, nevznikají náklady na emisí dluhopisů a snížení rizika podnikání 

nebo možnost financování investic s vyšším rizikem, na které by bylo obtížné získat externí 

finanční zdroje. Za hlavní nevýhodu samofinancování se považuje absence úrokového 

daňového štítu
20

 a poměrně malá stabilita interních finančních zdrojů.  

2.6 Externí zdroje financování 

Externí finanční zdroje investic čerpá podnik mimo podnikovou strukturu. Na 

financování dlouhodobého majetku se podílí v menší míře než interní zdroje financování, 

avšak v dnešní době roste jejich využití díky rozvoji a inovacím kapitálového trhu.
21

 Externí 

zdroje jsou tvořeny z hlediska vlastnictví podniku cizím kapitálem a vlastním kapitálem. 

                                                 

18
 VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 

2010, s. 359-361. ISBN 978-80-86929-71-2. 
19

 VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 

2010, s. 362. ISBN 978-80-86929-71-2. 
20

 Daňový štít představuje zapojení cizího kapitálu do finanční struktury podniku a tím snížení daňového základu 

pomocí úroků a tím zvýšení výnosnosti vlastního kapitálu 
21

 VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 

2010, s. 371. ISBN 978-80-86929-71-2. 
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Cizí kapitál je největší části tvořen bankovními úvěry. Cenou za použití cizích zdrojů 

pro podnik jsou úroky, které působí na snížení daňového základu a tím se zapojuje daňový štít 

do financování. Zapojení cizího kapitálu do financování investic zvyšuje ekonomickou 

efektivnost, ale zvyšuje také riziko investice. Další složky cizího kapitálu jsou leasing, emise 

dluhopisů, směnky nebo dodavatelské úvěry.
22

 

Další část externích zdrojů financování investic představuje vlastní kapitál, který tvoří 

převážně emitované kmenové a prioritní akcie. Zapojení akciového financování je výhodné 

z hlediska snížení rizikovosti, protože se nezvyšuje podíl cizích zdrojů na financování 

investice. Za nevýhodu se považuje fakt, že úroková míra cizího kapitálu je zpravidla nižší 

než míra podílu na zisku akcionářů, v podobě dividend. Ty navíc nelze uplatit jako 

nákladovou položku, což ještě více zdražuje zapojení akcií do financování investic.
23

 

2.6.1 Dlouhodobé dluhové financování 

Za dluhové financování z dlouhodobého hlediska se považují externí finanční zdroje, 

jejichž splatnost je delší než jeden rok. Někteří autoři považují za dlouhodobé finanční zdroje 

investice s délkou splatnosti nad pět let. Mezi hlavní zdroje dlouhodobých dluhů podniku 

patří emitované podnikové obligace, bankovní dlouhodobé úvěry, dodavatelské dlouhodobé 

úvěry a dlouhodobé směnky. Dominantní část tvoří bankovní úvěry a druhý nejpoužívanější 

zdroj financování v této kategorii jsou podnikové obligace, nebude proto ostatním formám 

financování již věnována velká pozornost. 
24

 

a) Podnikové obligace (dluhopisy)  

Obligace jsou dluhové cenné papíry, které podnik vydává (emituje), aby získal od 

investorů zdroj dlouhodobého financování. Emitující podnik, že věřiteli zaplatí v předem 

stanovené době nominální cenu obligace a také úrok. Majitel podnikové obligace se nestává 

spoluvlastníkem firmy a nepodílí se na rozhodování firmy. Z hlediska účetnictví se stávají 

úroky, které jsou nákladem emitovaných obligací, daňově uznatelným nákladem a snižují 

                                                 

22
 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, 

flexibilita. 2. upr. vyd. Praha: Ekopress, 2008, s. 124. ISBN 978-80-86929-44-6. 
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velikost zisku a zapojují úrokový daňový štít do financování. Doba životností obligací v české 

hospodářské praxi bývá v rozmezí 1-10 let.  

Existují dva způsoby emise akcií. Veřejná emise je určena pro větší množství 

případných věřitelů a náklady na emisi bývají zpravidla vyšší než u soukromé emise z důvodu 

využití investičních zprostředkovatelů, kteří si berou za služby provizi. Výhodou veřejné 

emise dluhopisů je jejich větší důvěryhodnost a větší množství případných věřitelů. 

Soukromá emise je více specifická pro podnik, popřípadě projekt, na který se vztahuje. 

Zpravidla bývá levnější než veřejná emise, protože riziko je částečně převedeno na věřitele, 

který si sám vyhodnocuje emitentovu důvěryhodnost. V České republice je emise dluhopisů 

regulována státem. Emitent musí předložit k žádosti o povolení emise předpokládanou 

finanční situaci, emisní podmínky, cenu emise a účetní závěrku ověřenou auditorem. 

Existují různé způsoby, jak lze stanovit platbu úroku obligací. Mezi nejběžnější 

metody patří forma pevné úrokové sazby z nominální ceny. Při stanovení úrokové sazby 

musí podnik respektovat výši úroků, které vyplácejí srovnatelné podniky nebo instituce. Dále 

eventuální rozdíly ve zdanění těchto forem dluhů a také míra rizika, která je spjatá s firmou 

nebo projektem, na který se emitovaný dluhopis vztahuje. Podnikové obligace s pohyblivou 

úrokovou sazbou se vyznačují tím, že úroková sazba není předem určena, ale liší se v 

závislosti na změnách diskontní sazby emisní banky nebo míry inflace. Tyto obligace lépe 

kopírují situaci na trhu, avšak jejich úroková sazba bývá zpravidla vyšší než při pevné 

sazbě.
25

  

Z pohledu emitenta je stěžejním faktorem nominální úroková sazba z obligací. Slouží 

jako východisko pro určení nákladů dluhu a tím i stanovení nákladů celkového kapitálu. Mezi 

výhody pro emitující podnik patří následující fakta. Úrok z obligací je většinou pevně 

stanoven a za předpokladu, že rentabilita celkového kapitálu je vyšší než úrok z obligací, 

vzniká pákový efekt. Úroky z obligací jsou daňově uznatelné náklady a tím dopadá na 

investici daňový štít. Dochází k rozptýlení dluhu mezi velké množství věřitelů a tím se 

zvyšuje možnost odkoupení dluhopisů. Obligace tvoří větší flexibilitu v kapitálové struktuře a 

tím umožňuje větší flexibilitu potřeb rozšíření kapitálu než v případě vlastních zdrojů.  
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Za nevýhody pro emitující podnik je považováno, že dochází k růstu podnikatelského 

rizika, které plyne ze zapojení cizích zdrojů kapitálu. Dále to, že pevné splátky úroků 

z obligací jsou nevýhodné pro podnik v případě, kdy klesá zisk. Pevné splátky úroku také 

mohou přispět ke zvýšení ceny kapitálu, který tvoří emisní náklady na vydání dluhopisů.
26

 

b)  Dlouhodobé úvěry  

Dlouhodobé úvěry jsou nejvíce využívanou formou externího financování. Jejich 

splatnost se pohybuje v rozmezí jednoho roku až po několik desítek let u technicky náročných 

investičních projektů.
27

 Podnik čerpá finanční prostředky prostřednictvím bankovních úvěrů, 

které jsou poskytovány komerčními bankami, pojišťovnami, penzijními fondy a také 

dodavatelskými úvěry, které mají formu dodávek fixního majetku dodavatelem. Mezi 

dlouhodobé úvěry se také řadí přijaté zálohy a vydané směnky. V případě bankovních úvěrů 

požadují věřitelé (banky) podrobný podnikatelský záměr, rozpočet, účel půjčky, stupeň 

zadlužení, schopnost podniku splácet úroky a úmor i záruky pro případ zániku podniku aj.  

Dlouhodobé bankovní úvěry mají nejčastěji formu termínovaných půjček a 

hypoterkálních úvěrů. Jejich hlavní rozdíl je charakter dlouhodobého majetku, na který se 

půjčka vztahuje. U termínovaných půjček se většinou jedná o rozšíření hmotného 

dlouhodobého majetku, na rozdíl od hypoterkálních půjček, které podnik získá jako zástavu 

za nemovitý majetek.
28

 

Způsob splácení bankovních úvěrů může mít následující formy:
29

 

 individuální splátkový plánu (jsou dopředu stanoveny termíny splátek, jejich hodnot, 

velikost úroků), 

 rovnoměrné splácení (úvěr je splácen pořád stejnými částkami a úroky jsou 

vypočítány z aktuální dlužné částky, takže se každé placené období snižuje a tím se 

snižuje i výše úroku), 

 spláceni s anuitou (součet úroků a splátek je pořád stejný). 
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Termínované půjčky se označují jako investiční úvěry. Nejčastěji se používají na 

rozšíření dlouhodobého majetku, avšak mohou být použity i na financování jiných forem 

majetku jako je oběžný majetek nehmotný, nákup cenných papíru apod. Termínované půjčky 

se vyznačují anuitními splátkami. Forma úrokových sazeb je většinou pevná. Jejich velikost je 

často vyšší než u krátkodobých půjček, protože věřitel podstupuje větší riziko. Jelikož jsou 

termínované půjčky spojované s větším rizikem, bývají často kryty různými zárukami a 

ochrannými ujednáními v podobě zajištění či reálného jištění. To je obvykle zajištěno třetí 

osobou (ručitelem), který na sebe bere závazek v případě platební neschopnosti dlužníka. 

Zajištění může mít podobu zástavy nemovitosti, cenných papírů, zboží, patentů, apod.). 

Hypotekární úvěr je úvěr, při kterém se používá jako zástava jištění nemovitý 

majetek. Ve většině případů se jedná o bytový nebo pozemkový majetek. Tyto druhy úvěrů 

mají zpravidla dlouhodobější charakter než jiné formy dlouhodobých úvěrů z důvodu nutnosti 

prokázání kvality a vlastnictví nemovitosti, které jsou vyžadovány bankami. Z pohledu 

věřitele je majetek dlužníka jištěn zástavními listy, které jsou následně bankami přímo 

investovány na trh. 
30

 

2.6.2 Leasingové financování 

Leasing je prostředek, který umožňuje nájemci (podniku) užívání věci či práv, které 

jsou ve vlastnictví jiného subjektu na nezbytně nutnou dobu.
31

 Jedná se o jednu z forem 

financování dlouhodobého majetku, která se liší převážně formou splátek, vlastnictvím 

pořizovaného majetku, odepisováním aj.  

Z právního hlediska představuje leasing třístranný právní vztah mezi dodavatelem, 

nájemcem a pronajímatelem, kdy pronajímatel kupuje od dodavatele právo či majetkovou 

hodnotu, a ta je za úplatu pronajímána nájemci. Příjemci leasingu náleží všechny užitky 

spojené s užíváním předmětu leasingu. Po celou dobu užívání předmětu leasingu je 

vlastníkem práva či majetkové hodnoty pronajímatel (leasingová společnost) a podle 

zvoleného leasingového produktu pak může vlastnictví přejít na příjemce leasingu. 

                                                 

30
 VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 

2010, s. 396-400. ISBN 978-80-86929-71-2. 
31

 VALOUCH, Petr. Leasing v praxi: praktický průvodce. 5. aktualizované vyd. Praha: Grada Publishing, 2012, 

s. 15. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-247-4081-2. 
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Z finančního hlediska lze charakterizovat leasing jako alternativní formu financování 

cizím kapitálem. Jako hlavní odlišnost bankovního úvěru a jiných forem dlouhodobého 

financování je vlastnictví předmětu leasingu. Z hlediska cash flow investičních projektu se 

leasingová splátka zařazuje jako nákladová položka a tím snižuje daňový základ a snižuje daň 

z příjmu. Další odlišností od užívaných forem dlouhodobého financování je schopnost 

odepisování majetku, která plyne z vlastnictví předmětu leasingu, že možnost odepisovat 

dlouhodobý majetek má vlastník a ne uživatel předmětu leasingu. 
32

 

V dnešní hospodářské praxi se nejčastěji používají dva typy leasingu, které se liší v 

délce pronájmu, v přechodu vlastnictví, nositelem rizika a vypověditelnosti smlouvy. 

Jedná se o: 

 provozní (operativní) leasing, 

 finanční (kapitálový) leasing.  

Provozní leasing představuje krátkodobou až střednědobou možnost pronájmu 

majetku. Smlouvy o provozním leasingu bývají uzavírány na dobu, která je kratší než doba 

životnosti předmětu leasingu (ta je určena podle doby odepisování dle daňových zákonů). 
33

 

Po skončení leasingové smlouvy nemá nájemce žádné právo na případné odkoupení 

pronajímaného majetku. Leasingová společnost počítá s tím, že se v průběhu životnosti 

majetku bude více nájemců podílet na jeho splácení. Mezi výhody pro nájemce patří to, že o 

údržbu, opravy i servis se stará leasingová společnost, a ta také nese všechna rizika plynoucí 

z vlastnictví majetku. Jeho význam pro podnik spočívá hlavně v dočasném zabezpečení 

potřebného majetku, který se pak nestane vlastnictvím podniku. V praxi se pak provozní 

leasing velice podobá běžnému pronájmu.
34

 

Finanční leasing má ve stránce financování dlouhodobého majetku mnohem větší 

význam. Doba jeho užívání kopíruje dobu odepisování majetku dle daňových zákonů. Na 

rozdíl od provozního leasingu smlouva zajišťuje nájemci odkoupení pronajímaného 

                                                 

32
 VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 

2010, s. 418-424. ISBN 978-80-86929-71-2. 
33

 VALOUCH, Petr. Leasing v praxi: praktický průvodce. 5. aktualizované vyd. Praha: Grada Publishing, 2012, 

s. 18. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-247-4081-2. 
34

 VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 

2010, s. 420. ISBN 978-80-86929-71-2. 
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majetku.
35

 Za normálních podmínek je smlouva o finančním leasingu nevypověditelná, což 

přináší riziko pro nájemce, který musí platit leasingové splátky. O servis, opravy, pojištění a 

údržbu se musí starat nájemce sám. Z právního hlediska není finanční leasing upraven 

samostatně, jedná se o kombinaci nájemní a kupní smlouvy.
36

 Svou povahou připomíná 

finanční leasing půjčku peněz, protože nájemce nemusí disponovat vlastním kapitálem a může 

si pomocí finančního leasingu dovolit pořídit majetek. Dle autora Valach (2010) pronajatý 

majetek formou finanční leasingu snižuje vypovídající hodnotu bilance podniku. Leasingové 

splátky totiž nejsou součástí pasiv v rozvaze a proto snižují podíl cizích zdrojů na financování 

a tím ovlivňují ukazatele rizika a další finanční ukazatele.  

Leasingové smlouvy obsahují tyto důležité pojmy: 

 Leasingový koeficient – odráží poměr skutečně zaplacených splátek nájemce s 

pořizovací cenou předmětu leasingové smlouvy. Výsledný poměr představuje marži 

pronajímatele. 

 Akontace – částka, kterou zaplatí nájemce po skončení leasingu. V české hospodářské 

praxi bývá akontace pouze symbolická. 

 Splátkový kalendář – zobrazuje rozložení splátek dle leasingové smlouvy. První 

splátka bývá zpravidla navýšená a ostatní pak zůstávají rovnoměrné.
37

 

Finanční leasing se dále dělí na přímý leasing, při kterém nájemce určí druh 

požadovaného majetku a leasingová společnost koupí požadovaný majetek a následně 

nájemce dle leasingové smlouvy majetek užívá a splácí. Naopak při nepřímém finančním 

leasingu firma prodá majetek leasingové společnosti a ta jej hned pronajme zpátky původní 

firmě. Výhoda tohoto převodu vlastnictví je pro nájemce, že získá finanční prostředky 

z prodeje majetku, které může následně reinvestovat. Třetí druh finanční leasingu je leverage 

leasing. Ten je nejobvyklejší v dnešní hospodářské praxi a je charakteristický tím, že se jedná 

o třístranný vztah mezi věřitelem, pronajímatelem a nájemcem. Nájemce si vybere 

požadovaný druh majetku a pomocí leasingových splátek je splácí leasingové společnosti, 

která si na majetek může půjčit od věřitele nebo jej financuje z vlastních zdrojů.  

                                                 

35
 VALOUCH, Petr. Leasing v praxi: praktický průvodce. 5. aktualizované vyd. Praha: Grada Publishing, 2012, 

s. 17. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-247-4081-2. 
36

 KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, xxxviii, s. 365. Beckova edice 

ekonomie. ISBN 978-80-7400-194-9. 
37

 KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, xxxviii, s. 366. Beckova edice 

ekonomie. ISBN 978-80-7400-194-9. 
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Další členění leasingu je dle zůstatkové ceny na leasing s plnou amortizací, částečnou 

amortizací a na leasing s dělbou zbytkové hodnoty. Poslední rozdělení je podle nároků na 

odkoupení na leasing bez nároků na odkoupení a s možností na odkoupení.
38

 

Determinace leasingové ceny  a leasingový splátek  

Leasingová cena zahrnuje pořizovací cenu majetku, dále úrok z úvěru a leasingovou 

marži pronajímatele. Pokud se od leasingové ceny odečte pořizovací cena, dostaneme tzv. 

leasingové úročení (úroky z úvěru plus leasingová marže). Leasingové úročení hraje 

významnou roli v rozhodování o přijetí nákupu pomocí leasingu. Jedná se o variabilní část 

leasingové ceny, kterou ovlivňují následující faktory: 
39

 

 úroková sazba, 

 doba leasingu, 

 pravidelnost a intervaly splátek, 

 navýšení první splátky, 

 odkupní cena.  

Za určitých podmínek je leasingová cena zvýšena o tzv. rekapitalizaci. 
40

 V případě, že 

podnik musí zaplatit zálohu dopředu, zvyšuje se leasingové marže o úrok, který představuje 

náklady ušlé příležitosti, v případě, že by leasingová společnost použila peněžní prostředky 

použité na rekapitalizaci jinak.  

Leasingovou cenu lze také charakterizovat jako souhrn všech splátek a odkupní ceny, 

které jsou zaplaceny nájemcem během doby předmětu leasingové smlouvy. Vstupní cenu 

majetku upravenou o rekapitalizaci v poměru s leasingovou cenou vyjadřuje leasingový 

koeficient.  

2.6.3 Akcie 

Dlouhodobé financování pomocí akcií patří v dnešní tržní ekonomice mezi jedny 

z nejdůležitějších forem financování podniku a investiční činnosti. Akcie jsou klasifikovány 

                                                 

38
 VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 

2010, s. 422-423. ISBN 978-80-86929-71-2. 
39

 VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 

2010, s. 424. ISBN 978-80-86929-71-2. 
40

 Rekapitalizace vzniká, když leasingová společnost musí dopředu zaplatit zálohu dodavateli na pořízení 

předmětu leasingové smlouvy 
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jako externí zdroj financování, avšak z hlediska vlastnictví je považováno jako vlastní zdroj 

financování. Podnik emituje akcie, aby získal od investora peněžní prostředky za nákup akcií, 

a majitel akcie se pak stává spoluvlastníkem společnosti. Vlastník akcie se následně může 

podílet na řízení společnosti. Mezi práva spojená s vlastnictvím akcie patří například dělba 

zisku pomocí dividend, oprávnění na hlasování na valné hromadě nebo možnost se podílet na 

likvidačním zůstatku společnosti v případě likvidace. Jednotlivá práva se liší podle druhu 

akcie a jsou uvedena v obchodním zákoníku a v zákoně o cenných papírech. 
41

 

Z hlediska emise akcií rozdělujeme akcie při zakládání společností, rozšiřování a při 

finanční restrukturalizaci. Rozdíl spočívá v tom, že při zakládání a rozšiřování akciové 

společnosti emisí akcií vzniká nový kapitál, na rozdíl od restrukturalizace, kdy dochází ke 

změně finanční struktury kapitálu. Pro zajištění financování investic budou hrát roli první dva 

případy. 

Existuje řada členění akcií, avšak z hlediska financování investic je nejdůležitější 

členění z pohledu vlastnických práv na kmenové akcie a prioritní akcie. Jeden z faktorů, který 

odlišuje kmenové akcie od prioritních je jejich nominální a tržní cena. Rozdíl mezi nominální 

hodnotou a tržní cenou akcie se nazývá emisní ážio. 
42

 

Kmenové akcie jsou charakteristické svým proměnlivým výnosem. Pro majitele akcie 

to znamená, že nemá zaručenou výši vyplacených dividend. 
43

 Z vlastnictví kmenové akcie 

plyne právo na účast na valné hromadě akciové společnosti, právo na podíl z likvidačního 

výnosu, pokud dojde k likvidaci společnosti, a předkupní právo na nové akcie. Výhodou 

financování pomocí kmenových akcii je jejich nezávaznost vůči akcionářům z důvodů 

flexibility placení dividend. Použití kmenových akcii je považováno za méně riskantní než 

například u cenných papírů s pevným výnosem. Z tohoto důvodu je jejich výnosnost a také 

prodejnost vyšší než v případě jiných druhů akcií. Variabilita vyplácení dividend však přináší 

nevýhodu v podobě vyššího rizika pro investora. Za další nevýhodu je považován nákladný a 

zdlouhavý proces emise kmenových akcií a také dividendy nejsou odpočitatelnou nákladovou 

                                                 

41
 Právní úpravu týkající se akcií obsahuje Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a 

Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech. 
42

 Emisní ážio představuje doplňkovou část vlastního kapitálu a je součástí kapitálových fondů zobrazených v 

rozvaze společnosti 
43

 Dividendy představují podíl na zisku akciové společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení 
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položkou, a proto nedochází k zapojení daňového štítu, jako v případě obligací nebo úroků 

z úvěru. 

Prioritní akcie svou povahou představují zdroj dlouhodobého financování, který nese 

určité stejné prvky jako kmenové akcie a podobají dlouhodobému dluhu. Jejich název je 

odvozen od „priority“, kterou má vlastník při vyplácení dividend. Jejich základní rozdíl od 

kmenových akcií spočívá v tvorbě hodnoty dividendy a v hlasovacím právu. Vlastník prioritní 

akcie se nemůže podílet na řízení akciové společnosti hlasováním na valné hromadě. V 

případě dividendy je zásadní rozdíl v tom, že prioritní akcie mají zpravidla stanovený pevný 

výnos, jako je tomu například u obligací. Rozdíl také představuje hodnota emisního ážia. U 

prioritních akcií bývá jeho hodnota zpravidla nulová (tržní hodnota se rovná emisní hodnotě 

akcie), naopak o kmenových akcií může být rozdíl mezi tržní hodnotou a nominální 

markantní. Za výhodu použití prioritních akcií je považována relativní stabilita dividend při 

růstu zisku a nižší úroky v podobě dividend než při emisi kmenových akcii. Hlavní 

nevýhodou je pak nutnost splácet pevnou splátku dividend i při nepříznivém zisku. 

Dalším druhem akcií mohou být například zaměstnanecké akcie. Ty mají hlavní přínos 

ve zvýšení zainteresovanosti zaměstnanců na výsledku hospodaření společnosti. Akcie lze 

dále dělit dle jejich podoby, druhu, formy, aj. 
44

 

2.7 Stanovení peněžních toků z investice 

Stanovení peněžních toků z investičních projektů patří k nejvýznamnějším a také k 

nejobtížnějším úkolům finančního plánování investice. V případě zadání nepřesných nebo 

nadhodnocených dat do výpočtu cash flow z investice by mohlo dojít ke zkreslenému 

výpočtu, a tím ke špatnému rozhodnutí, zda investici přijmout nebo odmítnout. Peněžní 

prostředky plynoucí z investice je nutno predikovat na dlouhou dobu dopředu (v závislosti na 

charakteru investice, 1-50 let i více). Velkou pozornost je nutno věnovat stanovení vstupních 

dat, aby co nejvíce odrážela předpokládanou budoucnost. Z tohoto důvodu musí být počítáno 
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s odchylkami reality od predikovaných údajů.
45

 Aby se předešlo případným chybám nebo 

nedostatkům, navrhuje ve své publikaci Valach (2010) následující doporučení. 

 Peněžní toky plynoucí z investice by měly vycházet z přírůstkových veličin. Do 

následného výkazu peněžních toku tak vstupují změnové hodnoty, které představují 

rozdíl mezi variantou hodnot vygenerované investiční činností a hodnotami bez 

investiční varianty. 

 Odpisy a jiné nepeněžní náklady jsou součástí peněžních toků investice, avšak pouze 

pro účel snížení daně z příjmu a pak se zpět ke zdaněnému zisku musí přičíst. 

 Peněžní toky by měly zahrnovat komplexní náklady a příjmy plynoucí z investice, aby 

byly všechny důsledky investice zahrnuty do výpočtu. Důsledky investice lze vyčíslit 

pomocí přírůstků tržeb a také snížením nákladů.  

 Peněžní toky by měly zahrnovat i alternativní náklady majetku. Nejedná se o 

alternativní zisk, který plyne z peněz vložených do investice, ale peníze, které by 

mohly být generovány pomocí zařízení nakoupeného v minulosti (například využití 

stavební parcely již zakoupené a odepsané v minulosti nebo strojního zařízení). 

 Pokud je investice financována dluhovým financováním, úroky z obligací či úvěru by 

neměly být zařazeny do peněžních toků investice. Je tomu proto, že efekt z projektu by 

měl být určen nezávisle na způsobu zdrojů jeho financování. Náklady na získání 

cizího kapitálu jsou již obsaženy v diskontní sazbě investice.  

Peněžní tok z investičního projektu je tvořen kapitálovými výdaji a peněžními příjmy 

vyvolanými projektem za dobu jeho pořízení, životnosti a likvidace. Kapitálové výdaje musí 

být komplexní a zařazovat i ty výdaje, které nejsou z hlediska účetnictví chápány jako 

kapitálové výdaje, avšak jsou přímo souvislé s investicí (změna čistého pracovního kapitálu, 

výdaje na odbornou přípravu pracovníků, apod.).
46
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2.7.1 Kapitálové výdaje 

Kapitálové výdaje lze charakterizovat jako součet všech peněžních výdajů na investici, 

u kterých se očekává přeměna na budoucí peněžní příjmy v průběhu životnosti předmětu 

investiční činnosti. Do kapitálových výdajů se zařazuje dle Valach (2010):
47

 

 výdaje na pořízení dlouhodobého majetku. Zde patří například, nákup nového zařízení, 

pozemků, budovy, apod. Do výdajů na pořízení majetku patří také náklady spojené s 

jeho zařazením do užívání, výdajů do vědy a výzkumu nebo zaškolení pracovníků,  

 výdaje na přírůstek čistého pracovního kapitálu. Při nákupu dlouhodobého majetku 

vznikají firmě dodatečné náklady na změnu oběžných aktiv (zvýšení zásob, 

pohledávek, náhradních dílu, aj.). Změna těchto aktiv vyvolá také změnu 

krátkodobých zásob a po odečtení hodnoty od krátkodobých závazků oběžných aktiv 

dostaneme hodnotu čistého pracovního kapitálu (ČPK), 

 příjmy z prodeje existujícího majetku, který je nahrazován a daňové efekty spojené s 

jeho prodejem.  

Modelově lze kapitálové výdaje vyjádřit následovně: 

         48     (2.1) 

K … kapitálový výdaj,      P … příjem z prodeje existujícího majetku 

I… výdaj na pořízení majetku,     D … daňový efekt z prodeje, 

O … výdaj na přírůstek ČPK. 

2.7.2 Čistý pracovní kapitál 

Pořízení majetku pomocí investice nepřináší podniku pouze zvýšení aktiv v podobě 

navýšení dlouhodobého majetku, ale také v podobě zvýšení oběžného majetku (zásob, 

pohledávek a krátkodobého finančního majetku). Takto vázané prostředky se nazývají hrubý 

pracovní kapitál. Zvýšení běžných aktiv je financováno především pomocí krátkodobých 

cizích zdrojů. Hodnotu čistého pracovního kapitálu pak dostaneme, pokud od hrubého 

pracovního kapitálu odečteme velikost krátkodobých cizích zdrojů. 

 

                                                 

47
 SEDLÁČEK, Jaroslav. Cash flow. 2., aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2010, vi, 191 s. Praxe manažera 

(Computer Press), s. 163. ISBN 978-80-251-3130-5. 
48

 VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 

2010, s. 67. ISBN 978-80-86929-71-2. 
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Obr. 3.1 – Grafické určení čistého pracovního kapitálu 

Aktiva podniku  Pasiva podniku 

Stála aktiva 

Oběžná 

aktiva 

Dlouhodobý majetek 

Oběžný majetek 

 Vlastní kapitál Celkový 

vložený 

kapitál 

Dlouhodobé 

závazky 

Oběžná 

aktiva 

Oběžný majetek ČPK
49

 

 Krátkodobé 

závazky 

Zdroj Fotr (1999) a vlastní zpracování 

Vzorec pro výpočet ČPK: 

                 (2.2) 

ČKP… čistý pracovní kapitál,      CKkr… cizí kapitál (krátkodobý). 

OM… oběžný majetek, 

V dnešní době je čistý pracovní kapitál často podniky opomíjen při plánování 

návratnosti investice. Může to mít ale nežádoucí vliv na výpočet doby návratnosti. 

Opomíjením čistého pracovního kapitálu se investice podhodnocuje a ekonomická kritéria, 

která hodnotí její návratnost jsou pak příliš optimistická, což může podnik přivést do 

finančních problému v budoucnosti.  

2.7.3 Peněžní příjmy investice 

Skutečné vymezení peněžních příjmů z investičního projektu bývá zpravidla obtížnější 

než v případě kapitálových výdajů. Doba pořízení je mnohem kratší než doba provozu 

investice, na kterou se počítají příjmy Proto má na výpočet příjmu z investice větší vliv faktor 

času. Kromě toho jsou peněžní příjmy ovlivněny řadou faktorů, jako je inflace, změna 

daňového systému, tržní situace a tím odlišné hodnoty nabídky a poptávky.  

V teorii současného finančního řízení se za roční peněžní příjmy z investice považují:
50

 

 zisk po zdanění, 

 odpisy, 

 změny ČPK, 

                                                 

49
 Čistý pracovní kapitál tedy představuje tu část oběžných aktiv podniku, která je financována dlouhodobými 

zdroji (pasivy).  
50

 VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 

2010, s. 68. ISBN 978-80-86929-71-2. 
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 příjem z prodeje, upravený o daň. 

Konstrukce peněžních toků investice  

V kapitole týkající se vymezení peněžních toků byly prozatím rozepsány jednotlivé 

složky, které tvoří peněžní tok. Dalším krokem je samotná konstrukce cash flow plynoucí 

z jednotlivých let investice a její životnosti. V dnešní hospodářské praxi existují dvě základní 

identifikace peněžních toků. Přímá metoda je založena na sledování skutečných příjmů a 

výdajů nepeněžních prostředků. Zachycuje tzv. hrubé peněžní toky, které jsou transformovány 

na finanční tok. Tato metoda však v praxi nebývá používána při stanovování návratnosti 

investičních projektů, a proto bude použita tzv. nepřímá metoda. Tato metoda upravuje 

výsledek hospodaření o nepeněžní operace
51

, například odpisy, tvorba rezerv, opravných 

položek a změnu čistého pracovního kapitálu.
52

 

Graficky lze konstrukci peněžních toků vyjádřit následovně: 

 

Přírůstek tržeb      +  

Změna provozních nákladů bez úroků z úvěru  -  

Daňové odpisy      -  

∑ = základ pro výpočet daně ze zisku      

Daň ze zisku (dle stanovené sazby)   - 

Zisk po zdanění      Zisk po zdanění (EAT) 

Daňové odpisy   + ODP 

Změna ČPK   ± ΔČPK 

Příjem z prodeje majetku + Pm 

Kapitálové výdaje  - KV 

Saldo bankovního úvěru  ± S 

Peněžní tok investice  FCF 

 

Toto grafické schéma popisuje obecné stanovení peněžního toku investice (FCF)
53

, 

kdy se nerozlišuje způsob financování projektu. Investice, která je předmětem diplomové 

                                                 

51
 Nepeněžní operace vstupují do cash flow investičního projektu při nepřímé metodě, avšak podnik je nemusí v 

započteném období fyzicky vynakládat.  
52

 SEDLÁČEK, Jaroslav. Cash flow. 2., aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2010, vi, Praxe manažera 

(Computer Press), s. 62-63. ISBN 978-80-251-3130-5. 
53

 FCF – Free Cash Flow (volné finanční toky) 
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práce bude financována z vlastních i z cizích zdrojů. Musí být proto použity peněžní toky, 

které zohledňují způsob financování. K tomu slouží metoda FCFF
54

, která je složena z dvou 

samotných toků, FCFE
55

 a FCFD
56

. 

a) Nezadlužený projekt  

V případě, že je investice financována výhradně vlastními zdroji (nejsou použity ani 

vlastní zdroje v podobě emisi akcii). Lze cash flow vyjádřit následovně: 

                               (2.3) 

O… odpisy dlouhodobého majetku,      Pm... příjem z prodeje DM, 

ΔČPK… změna čistého pracovního kapitálu,     D… daňový efekt z prodeje DM, 

b) Zadlužený projekt  

Pokud je projekt financován externími zdroji financování (úvěr, obligace, emise akcií, 

leasingem, aj.) jedná se o zadlužený projekt. Formálně lze vyjádřit stanovení cash flow 

následovně:
57

 

                   (2.4) 

FCFF… volné finanční toky projektu,   FCFD… volné toky při zapojení cizího kapitálu, 

FCFE… volné toky při zapojení vlastního kapitálu. 

Kde: 

                            (2.5) 

O… odpisy,         S…saldo dluhu
58

, 

ΔČPK… změna čistého pracovního kapitálu,. 

             (2.6) 

SC… čerpání dluhu,     SS… splácení dluhu. 

           ( - )-          (2.7) 

                                                 

54
 FCFF – Free Cash Flow to the Firm (zapojení všech složek kapitálu) 

55
 FCFE – Free Cash Flow to the Equity (zapojení vlastního kapitálu) 

56
 FCFD – Free Cash Flow to the Debt (zapojení cizího kapitál) 

57
 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, 

flexibilita. 2. upr. vyd. Praha: Ekopress, 2008, s. 26-27. ISBN 978-80-86929-44-6. 
58

 Saldo dluhu, jinak řečeno rozdíl v čerpání dluhu od banky (čerpání dluhu minus splátky dluhu) 
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t… sazba daně,         S… saldo dluhu. 

Zjednodušeně: 

                                   (2.8) 

2.8 Náklady kapitálu 

Pojem náklady kapitálu představuje náklady podniku na získávání různých složek 

kapitálu. Každý investovaný kapitál má náklady spojené se svým získáním a užitím. Existují 

dva rozdílné pohledy na náklady na kapitál. Z pohledu podniku je chápán jako cena, za kterou 

získá podnik kapitál pro svou činnost nebo investice. Z pohledu investora je to minimální 

požadavek na výnosnost, který musí být splněn, aby neklesala hodnota pro investory. Náklady 

kapitálu tak představují vnitřní výnosové procento kapitálu.
59

 Jeho hodnota pak významným 

způsobem ovlivňuje investiční rozhodování podniku a určuje, pod jakou výnosnost nesmí 

klesnout plánovaná investice.
60

 

Využití nákladů kapitálu pro podnik uvádí ve své publikaci Pavelková, 

Knápková (2012): 

 stanovení diskontní sazby investičních projektů, 

 tvorba optimální kapitálové struktury, 

 mezní průměrné náklady kapitálu se stanoví jako optimální výše celkových 

kapitálových výdajů podniku, 

 výběr vhodného zdroje financování investičních projektů, 

 výpočet ekonomických měřítek. 

2.8.1 Náklady na celkový kapitál (WACC)61, resp. Diskontní míra 

Náklady na celkový kapitál (WACC) představují průměrnou hodnotu, za kterou 

podnik využívá poskytnutý kapitál. Je tvořen náklady na cizí kapitál a náklady na vlastní 

kapitál. Podíl těchto složek musí byt stanoven dle tržních hodnot. Určení hodnoty WACC je 

                                                 

59
 Hodnota vnitřního výnosového procenta kapitálu představuje rovnost mezi trží hodnotou daného aktiva a 

současné hodnotě finančních toků, které investované aktivum vygeneruje.  
60

 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, 

flexibilita. 2. upr. vyd. Praha: Ekopress, 2008, s. 104. ISBN 978-80-86929-44-6. 
61

 WACC (Weighted Average Cost of Capital) 
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jedním ze stěžejních faktorů, který ovlivňuje přijetí nebo zamítnutí projektu, ale v praxi bývá 

často jeho vyčíslení velice problematické. Náklady na celkový kapitál lze vyčíslit dle rovnice: 

     
               

   
62     (2.9) 

RD … náklady na úročený kapitál,       t… sazba daně z příjmu, 

D … úročený cizí kapitál,        RE … vlastní kapitál, 

C=E+D … celkový investovaný kapitál. 

2.8.2 Náklady na vlastní kapitál 

Náklady vlastního kapitálu můžeme popsat jako oportunitní náklady
63

, které jsou 

závislé na riziku podnikatelské činnosti společnosti. V dnešní hospodářské praxi řada podniků 

chápe vlastní kapitál jako kapitál „zdarma“. Tento fakt není pravdivý především kvůli tomu, 

že riziko vlastníka, který vkládá své peněžní prostředky do podniku, je vyšší než riziko 

věřitele. a také protože nákladové úroky lze použít jako daňově uznatelné náklady a tím snížit 

základ pro výpočet daně z příjmu.
64

 

Obecně se náklady vlastního kapitálu skládají ze dvou faktorů, a to výnosnost zcela 

nerizikové investice a rizikové prémie. Pokud by neexistovalo žádné riziko a rovnala hodnota 

rizikové prémie nule, určuje se míra výnosnosti vlastního kapitálu pomocí výnosností státních 

dluhopisů (dnes se používají jako kritérium dluhopisy se splatností 10 let), které představují 

nerizikovou investici.
65

  

Vztah pro výpočet požadované výnosnosti je: 

                (2.10) 

E(RE)… očekávaný výnos vlastního kapitálu ,     RP… riziková prémie, 

RF… bezriziková sazba.  

                                                 

62
 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, 

flexibilita. 2. upr. vyd. Praha: Ekopress, 2008, s. 105. ISBN 978-80-86929-44-6. 
63

 Oportunitní náklady představují náklady ušlé příležitosti, které představují výnos, který by investor získal, 

kdyby své peněžní prostředky vložil do jiné investice 
64

 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, 

flexibilita. 2. upr. vyd. Praha: Ekopress, 2008, s. 110. ISBN 978-80-86929-44-6. 
65

 FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2005. ISBN 80-247-0939-2. 
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V praxi je však každá podnikatelská činnost spojena s určitým rizikem, které zvyšuje 

cenu vlastního kapitálu podniku. Stanovení rizikové prémie však bývá mnohem obtížnější než 

v případě bezrizikové sazby, protože jí ovlivňuje řada faktorů.  

Pro stanovení rizikové prémie existuje řada metod. Zejména v anglosaských zemích se 

nejvíce používá metoda modelu oceňování kapitálových aktiv (CARP)
66

, který vychází 

z funkčního kapitálového trhu.  

                    -    67    (2.11) 

Rm… průměrná roční výnosnost tržního portfolia akcií,    RP… riziková prémie, 

Rd… průměrná roční výnosnost státních dluhopisů,     β… faktor rizika. 

Model CARP stanovuje diskontní sazbu pomocí tržního ocenění aktiv. Vychází 

z předpokladu, že mezní sklo očekávaného rizika je stejný pro všechny investory, ten je 

následně upraven koeficientem  , který vyjadřuje riziko celého trhu. Jedná se tedy o jedno 

faktorový model.  

Průměrná výnosnost akcií se zjišťuje pomocí cenových indexů (v české republice PX 

– 50). Firemní   koeficient je vyjádřením úrovně akcií ve spojení s rizikem kapitálového 

trhu. V případě, že se   = 1, můžeme dílčí riziko podniku považovat za stejné na úrovní 

celkového kapitálového trhu jako celku. Pokud   > 1, jedná se o podnik s nadprůměrným 

rizikem v poměru s celkovým kapitálovým trhem a v případě, že firemní   < 1 je firemní 

riziko menší než u ostatních. Tento model je použitelný pouze pro firmy působící na 

akciovém trhu. 

Pro firmy, které nepůsobí na burze, existuje tzv. expertní přístup. Ten vychází 

z rizika firmy hodnocené pomocí osmi faktorů (citlivost na změnu hospodářského cyklu, 

vztahy s dodavateli a odběrateli, velikost firmy, apod.) Koeficient se pak stanoví pomocí 

podílu součtu rizikových faktorů a jejich počtu a koeficient beta nabývá hodnot v rozmezí 0,5 

– 1,5, kdy firma s nejnižším rizikem má nejnižší hodnotu a naopak s nejvyšším rizikem se 

hodnota blíži k 1,5. V praxi je také rozšířena tzv. komplexní stavebnicová metoda, která 

koeficient   stanovuje na základě více než dvaceti faktorů rizika, které se dělí na finanční 

                                                 

66
 CARP – Capital Asets Pricing Model) 

67
 FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2005, s. 115. ISBN 80-247-0939-2. 
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riziko a podnikatelské riziko.
68

 Mezi další metody, pomocí kterých lze určit náklady vlastního 

kapitálu jsou například arbitrážní model nebo dividendový model.
69

 Z důvodů charakteru 

diplomové práce se již nebudu více věnovat těmto v praxi méně používaným způsobům 

stanovení nákladů.  

2.8.3 Náklady na cizí kapitál 

Stanovení nákladů na cizí kapitál je jednodušší než v případě nákladu na vlastní 

kapitál, protože náklad cizího kapitálu (v případě úvěrů, půjček, apod.) vyjadřuje úroková 

sazba. Náklady jednotlivých druhů kapitálu závisí převážně na těchto faktorech: 

 doba splatnosti kapitálu – čím delší doba splatnosti, tím vyšší výnosnost je 

požadována investory, 

 stupeň rizika, které podstupuje investor – míra rizika ovlivňuje, jak vysoký výnos 

investor ze svého vkladu požaduje, 

 způsob úhrady nákladu podnikem – určité zdroje, které může podnik použít pro úhradu 

svého dluhu, se liší zdaněním (například dividenda, splátky úvěru), kdy některé formy 

snižují daňový základ, a tím jsou výhodnější pro podnik a některé nejsou daňově 

uznatelné.  

Náklady kapitálu, který firma získá formou dluhu RD
70

 (například formou úvěrů nebo 

obligací) vyjadřujeme pomocí úroků, který se snižuje o daňový štít, tzn. o daňové úspory 

plynoucí ze zapojení určitého kapitálu. Vzorec pro výpočet nákladů dluhu lze vyjádřit takto: 

          71     (2.12) 

RD… náklady dluhu,         t.. sazba daně, 

i… úroková sazba dluhu. 

V případě, že podnik chce použít různou strukturu úvěru, lze náklady na cizí kapitál 

odvodit pomocí váženého aritmetického průměru jednotlivých úrokových sazeb. 

 

                                                 

68
 FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2005, s. 116. ISBN 80-247-0939-2. 
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 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, 

flexibilita. 2. upr. vyd. Praha: Ekopress, 2008, s. 116. ISBN 978-80-86929-44-6. 
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 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, 
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72    (2.13) 

Kvantifikace nákladů dluhu na emisi obligací v případě, že její tržní cena je blízká 

nominální hodnotě pomocí vztahu: 

  ∑
  

      
 
    

 

      
73      (2.14) 

C… tržní cena obligace,      t… jednotlivá léta splatnosti obligace, 

Ut… úrok z obligace,      n… doba splatnosti obligace, 

N… nominální cena obligace,     i… výnosnost do doby splatnosti. 

Za předpokladu, že se tržní cena obligace odlišuje od nominální, stanovuje se náklad 

na emisi obligace pomocí tzv. vnitřního výnosového procenta od okamžiku splatnosti 

obligace. 

2.9 Metody hodnocení ekonomické efektivnosti 

V rámci etap předcházejících realizaci projektu se musí podnik soustředit na přípravu 

dat, na základě kterých následně pomocí metod hodnocení ekonomické efektivnosti rozhodne, 

zda je investice pro podnik přínosná nebo ne. Celková přidaná hodnota investičních projektů 

se musí posuzovat podle toho, jak přispěje k cíli podnikání v realizované společnosti, 

maximalizaci její tržní hodnoty. K tomu, aby firma rozhodla o výnosnosti daného projektu, 

slouží v dnešní moderní teorii podnikových financí řada metod. Největší důraz je kladen na 

výpočet čisté současné hodnoty a diskontované doby úhrady. Ostatní kritéria jsou méně 

použitelná z důvodů zaměření jen na určité finanční pohledy a jsou považována za doplňující 

kritéria. 
74

 

V praxi se však management podniku nerozhoduje o přijetí nebo zamítnutí projektu 

pouze na základě výsledků metod ekonomické efektivnosti investic. Mezi tyto případy patří 

projekty, kdy se podnik snaží dostat na nový trh nebo se jedná o uplatnění nových unikátních 

technologií, které mohou v budoucnu být pro podnik mimořádným přínosem. V rámci 
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dlouhodobého rozhodování však mají metody ekonomické efektivnosti rozhodující postaveni 

při posuzování přidané hodnoty projektu.
75

 Podle Máče (2006) se investice považuje za 

výhodnou, pokud její peněžní příjmy po odečtení výdajů v jednotlivých letech, převyšují 

prvotní kapitálový výdaj. Toto tvrzení se však musí doplnit o faktory, které výrazně ovlivňují 

investiční činnost a to riziko, výnosnost a likvidita. Graficky znázorňuje tyto aspekty tzv. 

„investorský trojúhelník“.  

Obr. 2.2 – Investorský trojúhelník 

 

 

 

 

 

Zdroj: Hrdý (2006) 

Toto schéma vystihuje skutečnost, že je investor nucen volit optimální kombinaci 

rizika, výnosnosti a likvidity. V praxi to vypadá tak, že pokud chce investor dosáhnout 

jednoho z parametrů, musí se vzdát části jiného. Optimální možnost je ta, která při únosné 

míře rizika a dostatečné likviditě, přinese co nejvyšší míru výnosnosti. 
76

 

V dnešní teorii podnikových financí se za základní dělení metod pro určení 

ekonomické efektivnosti považuje rozlišení dle faktoru času. Další členění uvádí ve své 

publikaci Dluhošová (2008), které rozlišuje metody podle formy efektu na podnik.  

                                                 

75
 MÁČE, Miroslav. Finanční analýza investičních projektů: praktické příklady a použití. 1. vyd. Praha: Grada, 

2006, s. 9. ISBN 80-247-1557-0. 
76

 MÁČE, Miroslav. Finanční analýza investičních projektů: praktické příklady a použití. 1. vyd. Praha: Grada, 

2006, s. 10. ISBN 80-247-1557-0. 

výnosnost 

riziko likvidita 



32 

 

Obr. 2.3 - Členění kritérii hodnocení ekonomické efektivnosti. 

 

Zdroj: Dluhošová (2008) 

2.9.1 Statické metody 

Tyto metody se v dnešní praxi objevují jen sporadicky. Lze je použít pouze v případě, 

kdy faktor času nemá podstatný vliv na rozhodnutí o investici. Opomíjení faktoru času a tím 

také rizika zde není zcela správné. Tyto metody jsou použitelné pouze pro investice s krátkou 

dobou životnosti (jeden až dva roky) nebo při jednorázového nákupu fixního majetku. Za 

výhodu se považuje jednoduchost výpočtu. 
77

 

2.9.2 Dynamické metody 

Dynamické metody vyhodnocování ekonomické efektivnosti by se měly používat v 

případě, že se nejedná o jednorázovou koupi majetku a doba jeho životnosti se počítá v delším 

horizontu. Respektování faktoru času se v propočtech dynamických metod projeví v příjmech 

investice a také v kapitálových výdajích.
78

 Časová hodnota peněz, na které je založeno 

diskontování dynamických metod, je ovlivněna převážně faktory, které uvádí Fotr (1999) ve 

své publikaci. 

 Nejistota budoucích příjmů (příjem v delším časovém horizontu je méně jistý než 

příjmy v blízké budoucnosti), 

 inflace (postupné znehodnocování peněz v budoucích letech investice, 

                                                 

77
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 Obě složky cash flow – peněžní příjmy i kapitálové výdaje jsou diskontovány a tím se do jejich výpočtu 

zahrne faktor času 
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 náklady ušlé příležitosti (reflektují skutečnost, kdy by peněžní prostředky investované 

do investice byly využity jinde). 

2.9.3 Nákladová kritéria 

Za efekt při použití těchto kritérií je považována úspora nákladů. V podobě 

investičních a nákladů spojených s fungováním projektu. Využití těchto metod lze nalézt u 

neziskových organizacích a projektech, u kterých nemůžeme jednoznačně určit zisk.
79

  

Mezi tuto skupinu kritérií se řadí: 

 metoda průměrných ročník nákladů, 

 metoda diskontovaných nákladů. 

2.9.4 Zisková kritéria 

Efektem u těchto kritérií je zisk. Jedná se o komplexnější a přesnější metody než 

nákladová kritéria, protože obsahují i výši zisku různých variant projektů a objemů výkonů. 

Nevýhodou ziskových kritérií je skutečnost, že vychází z účetních veličin a nezahrnují 

skutečné peněžní toky projektu. 
80

 

2.9.5 Finanční toky 

Tyto metody hodnocení ekonomické efektivnosti vychází z finančních toků spojenými 

přímo investicí. Ty jsou vyčísleny jako rozdíl provozních příjmů a kapitálových výdajů. 

Výhodou těchto metod je, že vycházejí ze skutečných dat, které jsou vygenerovány přímo 

projektem.
81

 

Nejdůležitější členění metod hodnocení ekonomické efektivnosti je z hlediska 

respektování faktoru času. Z tohoto hlediska rozlišujeme dynamické (respektují faktor času) 

a naopak statické metody.  
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Obr. 2.4 – Členění metod hodnocení ekonomické efektivnosti projektů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Statické metody  

a) Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu  (ROCE) 

Tento ukazatel patří do skupiny poměrových ukazatelů rentability, jejíž výpočet 

dostaneme pomocí poměru mezi ziskem a investovaným kapitálem (podoba zisku se u 

různých ukazatelů mění). Výhodou tohoto ukazatele je jeho jednoduchost a rychlost výpočtu. 

Používá se pouze jako doplňkové kritérium.  

Při výpočtu se zadává do čitatele zlomku průměrný EAT
82

, to znamená příjmy po 

zdanění, a do jmenovatele zlomku dlouhodobě investovaný kapitál do investičního projektu. 

     
    

         
     (2.15) 

Ø EAT… průměrný čistý zisk po zdanění,    Investice… investované kapitálové výdaje. 

Při hodnocení ekonomické efektivnosti investice pomocí metody rentability 

dlouhodobě investovaného kapitálu se porovnávají ROCE firemního projektu a ROCE 

projektu se srovnatelnou mírou rizika. 

b) Prostá doba úhrady  

Prostá doba úhrady představuje interval, za který se pomocí peněžních příjmů 

z investice splatí investovaný kapitál. Mezi hlavní přednosti doby úhrady patří jednoduchost a 
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snadná interpretovatelnost výpočtu. Stejně jako ROCE patří doba úhrady k doplňkovým 

kritériím. 

Vzorec pro výpočet doby úhrady: 

∑          
        (2.16) 

Kde symboly značí: 

Dú… prostá doba úhrady,       t… jednotlivá léta investice, 

PPt… peněžní příjmy investice v jednotlivých letech,    KV… kapitálový výdaj. 

 Popř: 

     
  

   
      (2.17) 

KV… kapitálový výdaj,      PP… průměrný stav peněžních prostředků. 

Kritériem pro hodnocení efektivnosti pomocí prosté doby úhrady je co nejkratší 

návratnost vložené investice, kterou si podnik stanoví sám na základě zkušenosti z minulých 

období nebo podobných projektů.
83

 

Dynamické metody  

Tyto metody jsou v dnešní podnikové praxi upřednostňovány proti statickým 

metodám. Jejich výhodou je respektování rizika a faktoru času při hodnocení efektivnosti 

investice. Uplatnění nalézají převážně u projektů s delším časovým horizontem.  

a) Čistá současná hodnota (ČSH)
84

 

Jedná se o dynamickou metodu hodnocení efektivnosti investičních projektů, u které 

se za efekt z investice považují peněžní příjmy z projektu. Jednotlivé peněžní příjmy v 

průběhu životnosti investice jsou pak diskontovány a tím upravovány o rizikový faktor a 

faktor času. Podle Valach (2010) je definice čisté současné hodnoty jako rozdíl mezi 

diskontovanými peněžními příjmy investice a kapitálovým výdajem na investici.  

Následující vzorec vyjadřuje ČSH v případě, že se kapitálový výdaj uskutečňuje 

jednorázově na počátku investování. Kapitálový výdaj se tedy nevynakládá postupně.
85
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Rozvinutá podoba matematického vyjádření ČSH (NPV): 

            
    

       
  

    

        
     

    

        
       (2.17) 

ČSH (NPV)… čistá současná hodnota (Net Present Value),   KV… kapitálový výdaj, 

PP1,2 … T peněžní příjmy z investice v jednotlivých letech její životnosti,  T… doba životnosti investice, 

i… požadovaná výnosnost (úrok v %/100). 

Zjednodušeně: 

           ∑
    

         
 
           (2.18) 

j… jednotlivá léta životnosti. 

Ostatní symboly zůstávají stejné. 

Model ČSH za předpokladu, že kapitálový výdaj se uskutečňuje postupně (např. 

během doby výstavby) nabývá tohoto tvaru: 

           ∑
    

           
 
     ∑

   

        
 
      (2.19) 

N… doba výstavby,       n…jednotlivá léta výstavby, 

Ostatní symboly zůstávají stejné. 

Interpretace možných výsledků čisté současné  

Výslednou hodnotu čisté současné hodnoty lze interpretovat následovně:
86

 

ČSH > 0 Suma diskontovaných peněžních toků převyšuje vynaložený kapitálový 

výdaj. Z toho plyne, že je projekt přijatelný. Výnosy z investice jsou vyšší než požadovaná 

diskontní míra, která je požadována investory nebo vychází z podnikových výpočtů.  

ČSH < 0 Suma diskontovaných peněžních toků je nižší než vynaložený 

kapitálový výdaj, projekt je tedy nepřijatelný. Přínosy z investice jsou tak nízké, že by snížily 

tržní hodnotu firmy. 

                                                                                                                                                         

85
 VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 

2010, s. 99-103. ISBN 978-80-86929-71-2. 
86

 VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 

2010, s. 101. ISBN 978-80-86929-71-2. 



37 

 

ČSH = 0 Investiční projekt je z hlediska podniku neutrální. Suma 

diskontovaných peněžních toků v průběhu investice se rovná kapitálovému výdaji, projekt 

nepřinesl podniku žádné výnosy vyšší než je podnikem minimální stanovená výnosnost.  

b) Vnitřní výnosové procento (VVP)
87

 

Vnitřní výnosové procento představuje další metodu hodnocení ekonomické 

efektivnosti, která zohledňuje faktor času. V podnikové praxi představuje stejně efektivní 

nástroj jako je čistá současná hodnota, avšak její výpočet je problematičtější. Valach (1999) 

ve své publikaci definuje vnitřní výnosové procento jako takovou úrokovou míru, při které se 

čistá současná hodnota investičního projektu rovná vynaloženým kapitálovým výdajům.  

Matematické vyjádření VVP: 

∑
    

          
 
           (2.20) 

PPj… peněžní příjmy investice v jednotlivých létech,     KV…kapitálový výdaj, 

VVP…vnitřní výnosové procento (hledaný úrokový koeficient),  T… doba životnosti projektu, 

J… jednotlivá léta životnosti projektu. 

Rozdíl výpočtu VVP a ČSH spočívá v tom, že při výpočtu ČSH si podnik stanoví 

minimální úrokovou míru, která slouží jako kritérium pro úspěch či neúspěch investice, 

zatímco v případě VVP se snažíme takovou úrokovou míru najít. 

Za přednost VVP je považováno to, že není třeba znát hodnotu diskontní sazby
88

. 

Naopak nedostatkem je skutečnost, že vnitřní výnosové procento projektu může nabývat více 

hodnot. Tato možnost může nastat v případě, že má investice nestandardní peněžní tok (za 

dobu investice se vícekrát mění hodnota peněžního toku z kladného na záporný a naopak). 

Výsledné hodnoty ČSH a VVP mohou také nabýt rozdílných výsledků a to v případě, že 

existují vzájemně se vylučující investiční projekty.  
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Kritériem pro výběr investičního projektu na základě čisté současné hodnoty je 

porovnání velikosti diskontní sazby a vypočtenou hodnotou VVP. Pokud je velikost VVP 

větší než diskontní sazba, je projekt považován za ekonomicky výhodný. 
89

 

c) Index ziskovosti
90

 

Další metodou hodnocení efektivností investic je index ziskovosti. Představuje 

relativní ukazatel, který zobrazuje poměr mezi očekávanými diskontovanými peněžními 

příjmy k počátečním kapitálovým výdajům. 
91

 

Vzorec pro výpočet indexu ziskovosti: 

    
∑

    

        
 
   

  
      (2.21) 

IZ… index ziskovosti,        Ostatní stejně jako u ČSH, VVP. 

 Kritérium přijetí projektu na základě indexu ziskovosti lze vyjádřit v závislosti na 

ČSH projektu. 

 Pokud je hodnota ČSH rovna nule, nabývá velikost IZ = 1. 

 Je-li velikost ČSH větší než nula, hodnota IZ > 1. 

 V případě, že je ČSH menší než nula, hodnota IZ < 1. 

Z těchto zákonitostí plyne, že realizace projektu bude možná, pokud hodnota IZ 

přesáhne 1. 

Využití indexu ziskovosti se doporučuje při výběru mezi investičními variantami 

projektu v případě, že jsou omezeny kapitálové zdroje a jedná se o výběr mezi několika 

variantami projektů. 
92

 

d) Diskontovaná doba úhrady 

Diskontovaná doba úhrady představuje modifikovanou metodu statické metody doby 

úhrady, která řeší nedostatek této metody v podobě nerespektování faktoru času. Princip této 
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metody je založen na postupném kumulování jednotlivých diskontovaných peněžních toků v 

průběhu životnosti investice, dokud tato suma nedosáhne kladných hodnot. Stejně jako ostatní 

dynamické metody je diskontovaná doba úhrady také spojena s čistou současnou hodnotou 

projektu. Výsledná hodnota nám říká, po jakou dobu bychom museli minimálně provozovat 

projekt, aby byla jeho čistá současná hodnota kladná.  

Diskontovaná doba úhrady představuje efektivní dynamickou metodu hodnocení 

investičních projektů, avšak v praxi není tak často používána jako čistá současná hodnota 

nebo vnitřní výnosové procento. 
93

 

Vzorec pro výpočet diskontované doby úhrady: 

∑
    

         
  
           (2.22) 

Dú… diskontovaná doba úhrady,     Ostatní symboly stejné jako u ČSH, VVP, IZ. 
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3 Praktická východiska a způsoby financování 

investičních projektů 

V praktické části diplomové práce bude nejdříve představena společnost, s jejíž 

spolupráci budou sestavována vstupní data pro výpočet ekonomické efektivnosti 

posuzovaných investičních variant. Další kapitoly jsou věnovány stanovení jednotlivých 

složek peněžních toků investice, na základě kterých bude provedeno vyhodnocení 

ekonomické efektivnosti projektů a optimalizace jejich financování. Pomocí těchto výpočtu 

budou v kapitole návrhy a doporučení shrnuty přínosy jednotlivých variant a návrh na 

optimální řešení financování investic. 

3.1 Profil společnosti Siemens AG 

Siemens AG je globálním elektrotechnickým koncernem působícím v sektorech 

Industry, Energy a Healthcare. V dnešní době je již přes 160 let Siemens synonymem pro 

špičkové technologie, inovace, kvalitu, spolehlivost a mezinárodní působení. Patří k největším 

poskytovatelům technologií šetrných k životnímu prostředí, podíl těchto technologií tvoří 

téměř třetinu celkového obratu.
94

 V roce 2011 měla společnost Siemens AG obrat 102 

miliardy EUR a zisk 5,2 miliardy EUR. Celosvětově pak zaměstnává přes 400 000 

zaměstnanců. 
95

 

Siemens v České republice  

Zastoupení společnosti Siemens v České republice bylo založeno v Čechách a na 

Moravě před více než 120 lety a obnoveno v roce 1990. V současné době patří Siemens s 

10.500 zaměstnanci mezi největší zaměstnavatele v České republice. Svou činností pomáhá k 

rozvoji českého průmyslu, energetiky, zdravotnictví a infrastruktury. Patří také ke 

společnostem s aktivním přístupem k ochraně životního prostředí.
96

 Skupina podniků Siemens 

v České republice vykázala v roce 2011 obrat 32 miliard Kč. S objemem exportu, který tvořil 

                                                 

94
 SIEMENS. O společnosti [online]. [cit. 2013-03-20]. Dostupné z: https://www.cee.siemens.com/web/cz/cz 

95
 CNN MONEY. GLOBAL 500 [online]. [cit. 2013-03-20]. Dostupné z: http://money.cnn.com/ 

96
 SIEMENS. O společnosti [online]. [cit. 2013-03-20]. Dostupné z: https://www.cee.siemens.com/web/cz/cz/ 
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19,5 miliardy Kč, patří Siemens v České republice k jednomu z největších exportérů. 

Výrobky Siemens se značkou Made in Czech Republic se vyváží do celého světa.
97

 

V České republice má společnost 

Siemens působnost v těchto 

oblastech: 

 Sektor Industry – činnost zaměřená na 

oblast veřejné a průmyslové 

infrastruktury. 

 Sektor Energy – produkty a řešení pro 

výrobu, přenos a distribuci elektrické 

energie. 

 Sektor Healthcare – produkty řešení pro zdravotní péči.  

 Sektor Infrastrukture and Cities – projekty realizace dopravních systémů, inteligentní 

logistiky a distribuce elektrické energie.  

Sektor Infrastructure and Cities  

Předmětem diplomové je bude optimalizace financování nejnovější lokomotivy 

společnosti. Jedná se o elektrickou lokomotivu o výkonu 6 400 kW s maximální rychlostí 

200km/h a tažnou silou 300 kN. Od roku 2012 splňuje lokomotiva mezinárodní normy a 

obdržela certifikáty shody, aby byla provozuschopná na evropských železnicích.  

Lokomotiva Vectron se od svých předchůdců a konkurence odlišuje vysokým 

výkonem, vysokou produktivitou, nízkou spotřebou energie a také nízkými náklady na údržbu 

a šetrnost vůči životnímu prostředí. Lokomotivy Vectron jsou řešeny tak, že jejich vybavení 

lze přizpůsobit stavu železničních tratí a potřebám provozu v uvažovaném provozním 

nasazení v Evropě. Toto přizpůsobení (použitím či nepoužitím zařízení určitého napěťového 

systému, zabezpečovacích zařízení a dalších doplňků) lze učinit jak při výrobě konkrétní 

lokomotivy, tak i v průběhu dalších let jejího provozního používání. 
98

 

                                                 

97
 KOALICE PRO TRANSPARENTNÍ PODNIKÁNÍ. Siemens [online]. [cit. 2013-03-20]. Dostupné z: 

http://www.transparentnipodnikani.cz/ 
98

 SIEMENS. Vectron - druhá generace interoperabilních lokomotiv [online]. [cit. 2013-03-22]. Dostupné z: 

https://www.cee.siemens.com/web/cz/cz/ 
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3.2 Charakteristika investičního projektu 

Zadání diplomové práce je koncipováno jako teoretické východisko návratnosti a 

optimalizace financování nákupu lokomotivy Siemens Vectron. Cílem práce je stanovit dobu 

návratnosti nákupu lokomotivy a volba nejvhodnější formy financování. Primární účel tohoto 

výpočtu vychází ze skutečnosti, že podniky v dnešní hospodářské praxi, dávají přednost 

rekonstrukci zastaralých zařízení před nákupem nových vozů. Součásti výpočtu bude proto 

také stanovení financování a doby návratnosti rekonstrukce potenciální lokomotivy operující 

na dnešním trhu a jejich vzájemné porovnání pomocí metod hodnocení ekonomické 

efektivnosti investic. Na základě těchto výpočtu vydat jasné stanovisko, zda přínosy plynoucí 

nákupu nového vozu jsou vyšší než při rekonstrukci zařízení.  

Důvodem stanovení doby návratnosti investice není, jak to bývá ve většině případu 

výpočtu ekonomické efektivnosti investice poptávka ze strany odběratele lokomotivy, ale 

snaha společnosti Siemens zjistit, za jakou dobu je schopná lokomotiva vygenerovat dostatek 

finančních prostředků, které pokryjí počáteční investici. Způsob výpočtu bude tedy proveden 

v rámci ekonomické teorie návratnosti investic, avšak v průběhu investice bude řada výpočtů 

a dat muset být predikována nebo budou použita data odpovídající trhu a situaci 

konkurenčních firem. Tuto skutečnost je proto třeba brát v úvahu při posuzování výsledků 

vyplývajících z této práce, protože některá data, která budou v průběhu zpracovávání práce 

použita, nemusí zcela přesně reflektovat finanční situaci potencionálních zákazníků. Řada 

faktorů, jako například cena vlastního kapitálu, hodnota čistého pracovního kapitálu nebo 

náklady spojené s provozem lokomotivy jsou zcela v režii budoucího vlastníka lokomotivy, a 

proto tato a jiná data budou určena pomocí odhadů. 

Situace na trhu 

V dnešní době je investiční činnost ve firmách výrazně ovlivněna hospodářskou krizí, 

která se projevuje v nedostatku finančních prostředků a neochotě managementu firem 

investovat do nových technologií, a to i přesto, že mohou společnosti přinést v budoucnu 

finanční užitek. Tato situace má dopad i na segment nákladní železniční dopravy. V praxi 

dávají firmy přednost přestavbě starých lokomotiv před investicí do nákupu nových 

moderních lokomotiv, které by přinesly zejména úsporu nákladů a řadu dalších faktorů.  
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Pokud se tedy potencionální firma rozhodne pro modernizaci svých tažných zařízení, 

může své finanční prostředky zainvestovat do nákupu nové lokomotivy nebo rekonstrukci 

staré lokomotivy. Tyto dvě varianty budou posuzovány v rámci této diplomové práce. 

Výpočet ekonomické návratnosti investice bude tedy tvořit rozhodnutí, zda je pro firmu 

výnosnější investice do nákupu nové lokomotivy Vectron nebo rekonstrukce staré 

lokomotivy. Tyto dvě varianty se v rámci finanční teorie budou vždy porovnávat s možností 

„bez změny“, která představuje potenciální náklady, které plynou z varianty zachování 

starých strojů a nákladů z toho plynoucích.  

Varianta „beze změny“ představuje lokomotivu, kterou v dnešní době využívá největší 

množství dopravců, a to lokomotivu s označením 753 od výrobce ČKD Praha uvedenou na trh 

v letech 1968 – 1977.  

Technické vlastnosti, v podobě tažné síly, nově pořízeného vozu jsou však jiné než u 

dnešních lokomotiv na trhu, a proto musí být sjednocena metodika stanovení tržeb a nákladů 

plynoucích z jednotlivých investičních variant. Pro stanovení těchto veličin bude určen 

rámcový vlak skládajícího se z tažného vozidla a vagonů pro náklad, jejíchž počet vychází 

z maximální délky vlakové soupravy na českém trhu. Tuto délku vlaku využívá naprostá 

většina dopravců a vlak se bude skládat ze 30 tažených vagonů s hmotností 25 tun. Hmotnost 

nákladů předpokládá na 55 tun, tzn. celková hmotnost vlaku je 2400 tun. Pro táhnutí vlaku s 

hmotnosti zvoleného vlaku je tažná síla lokomotivy „753“, na základě technických výpočtu, 

nedostačující, a proto se využívají pro tažení vlaku dvě lokomotivy. Tento fakt je založen na 

technických možnostech jednotlivých variant, kdy tažná síla lokomotivy Siemens Vectron je 

300 kN a tažná síla lokomotivy „753“ je 123 kN. V tomto bodě se naskýtají dvě metodiky 

následného výpočtu. První vychází z porovnání hodnot, které vygeneruje jedna lokomotiva 

ČKD Praha „753“ a hodnoty také jedné lokomotivy Siemens Vectron. Další možnost 

představuje porovnání hodnot vygenerovanými velikost vlaku reflektující dnešní situaci na 

trhu a to hodnoty, které vytvoří tažení celého rámcového vlaku a tím pádem porovnání 

velikostí nákladů a tržeb plynoucí z tažení vlaku pomocí dvou lokomotiv „753“ a jedné 

lokomotivy Siemens Vectron. Po doporučení společnosti Siemens byla pro výpočet zvolena 

varianta porovnání dvou zastaralých lokomotiv, které tvoří dohromady jednu tažnou jednotku 

a jedné nové lokomotivy Siemens Vectron.  
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V rámci optimalizace financování budou analyzovány pouze zdroje financování, které 

je možné určit z pohledu prodejce lokomotiv, tzn. finanční zdroje, které nejsou spojeny s 

vnitřní strukturou podniku. 
99

 Optimalizace bude tedy obsahovat zdroje financování pomocí: 

 finančního leasingu, 

 bankovního úvěru, 

 vlastních zdrojů. 

Způsob výpočtu  

V rámci investičního rozhodování, zda investici v podobě nákupu nové lokomotivy 

nebo rekonstrukce budou použity metody čisté současné hodnoty a diskontované doby 

úhrady. Ostatní metody by z hlediska rozlišení dvou rozdílně kapitálově náročných investic 

neměly logický význam.  

3.3 Cash flow investičního projektu 

Grafický postup hodnocení efektivností investičních projektů zobrazuje, obr. 3.1. 

Postupně budou jednotlivé kapitoly diplomové práce popisovat faktory, které ovlivní výpočet 

ekonomických veličin. První část výpočtu bude stanovení cash flow projektu. Cash flow 

investičního projektu bude stanoven pomocí tzv. nepřímé metody. Identifikace peněžních 

příjmů patří v tomto modelu k nejkritičtějším faktorům, které ovlivňují přesnost celkového 

výpočtu. Jednotlivé formy financování ovlivňují celkový výstup v podobě daňové 

uznatelnosti splátek a tím velikosti daňového štítu a také velikosti samotných splátek cizích 

úplatných zdrojů. Dalším významným faktorem, který vstupuje do modelu ekonomické 

efektivnosti investice je náklad celkového kapitálu (WACC). V případě, že je jeho hodnota 

příliš pesimistická, nebo naopak, může jednotlivé peněžní toky výrazně zkreslit.  

 

 

 

 

                                                 

99
 Z pohledu prodejce zařízení nelze určit náklady například pro emisi akcii, nerozdělený zisk, a jiné vlastní 

zdroje financování investic 
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Obr. 3.1 zobrazuje způsob výpočtu návratnosti investice:  

Zdroj: vlastní zpracování 

3.3.1 Odpisy 

Na základě Zákona o daní z příjmu se „Lokomotivy a kolejový vozový park“ zařazují 

do 3. Odpisové skupiny s dobou odepisování 10 let.
100

 V případě nákupu lokomotivy se však 

počítá s mnohem delším časovým obdobím, životnosti než určují daňové zákony, a proto byl 

původní záměr výpočtu odpisů a také doby návratnosti v závislosti na životnosti nové 

lokomotivy. Analýza generovaných cash flow projektu však nastínila dobu návratnosti 

jednotlivých investičních variant na aplikovatelnou s dobou odepisování 10 let, a proto bude 

výpočet kopírovat dobu odepisování zařízení. K tomuto rozhodnutí také přispěl fakt, že 

životnost nové lokomotivy může byt predikována na 30 let, avšak životnost 

zrekonstruovaného dlouhodobého majetku na takovou dobu by byla možná pouze s dalšími 

opravami.  

 

 

                                                 

100
 PODNIKATEL.CZ. Zákon o daních z příjmů Třídění hmotného majetku do odpisových skupin [online]. [cit. 

2013-03-25]. Dostupné z: http://www.podnikatel.cz 
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V prvním roce investice je velikost odpisu stanovena pomocí vzorce:  

   
  

 
     (3.1) 

RO… roční odpis,      VC… vstupní cena dlouhodobého majetku,  

k… příslušný koeficient dle odpisových tabulek. 

V dalších letech velikost odpisu stanovena pomocí vzorce: 

   
    

   
     (3.2) 

ZC… zůstatková cena,       t… množství již odepisovaných let. 

Varianta nákupu nové lokomotivy  

V odstavci kapitálové výdaje byla stanovena vstupní cena lokomotivy na 116 100 000 

Kč
101

, která připadá ceně 4 500 000 EUR. 
102

 Výpočet odpisů je proveden pomocí daňových 

odpisů a zrychlenou metodou.
103

 

Koeficienty pro zrychlenou metodu odpisování pro první rok je k – 10, pro další 

roky 11. Daňové zrychlené odpisy zobrazuje tabulka 3.1. Úplný výpočet odpisu zobrazuje 

příloha č. 1. 

Tab. 3.1 – Odpisy nového zařízení v letech 2014 – 2023 (tis. Kč.) 

 Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Odpis 11 610 20 898 18 576 16 254 13 932 

Rok 2019 2020 2021 2022 2023 

Odpis 11 610 9 288 6 966 4 644 2 322 

Zdroj: vlastní zpracování 

Varianta rekonstrukce 

V případě rekonstrukce staré lokomotivy se jedná z účetního hlediska o technické 

zhodnocení dlouhodobého majetku, protože cena rekonstrukce je větší než 40 000 Kč a doba 

jeho použitelnosti je delší než jeden rok. 
104

 Potenciální lokomotivy, které jsou předmětem 

                                                 

101
 KURZYCZ. Kurzy měn - kurzovní lístek ČNB [online]. [cit. 2013-03-25]. Dostupné z: http://www.kurzy.cz 

102
 Jedná se o aktuální kurz k datu 25.3.2013 

103
 Existují i jiné možnosti výpočtu, avšak z důvodu charakteru diplomové práce je použita výše zmíněná metoda 

104
 DANARIONLINE.CZ. Daňové odpisy technického zhodnocení hmotného a nehmotného majetku [online]. 

[cit. 2013-03-28]. Dostupné z: http://www.danarionline.cz 
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rekonstrukce, jsou již plně daňově odepsány, bude se za základ pro výpočet výše odpisů 

počítat cena rekonstrukce dlouhodobého majetku. U varianty rekonstrukce byla, v odstavci 

kapitálové výdaje, vyčíslena hodnota 36 120 000 Kč. Tato hodnota představuje rekonstrukci 

dvou lokomotiv ČKD Praha 753. Stejně jako v případě nákupu nové lokomotivy je technické 

zhodnocení dlouhodobého majetku 3. odpisové skupiny s dobou odepisování 10 let.  

Tab. 3.2 – Odpisy rekonstrukce zařízení v letech 2014 – 2023 (tis. Kč) 

 Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Odpis 11 610 20 898 18 576 16 254 13 932 

Rok 2019 2020 2021 2022 2023 

Odpis 11 610 9 288 6 966 4 644 2 322 

Zdroj: vlastní zpracování 

Hodnoty odpisů zobrazené v tabulkách 3.1 a 3.2 budou následně součásti cash flow 

jednotlivých investičních projektů a tím sníží daňové zatížení projektu. Jedná se však o 

nepeněžitý výdaj
 105

, takže po snížení daňového základu pak musí být odpisy přičteny zpět do 

peněžního toku projektu. Úplný výpočet odpisu varianty rekonstrukce zobrazuje příloha č. 2. 

3.3.2 Kapitálové výdaje 

Kapitálové výdaje jsou tvořeny veškerými peněžními výdaji většího rozsahu 

spojenými s investicí. Jejich výše je stanovena pomocí vzorce 2.1.  

Jednotlivé složky kapitálových výdajů jsou tedy: 

Výdaj na pořízení dlouhodobého majetku (I)  

V případě posuzovaného investičního projektu se jedná o jednorázový nákup 

dlouhodobého zařízení, v podobě nové lokomotivy nebo rekonstrukce. První rok 

generovaného cash flow bude tedy obsahovat kapitálový výdaj na pořízení majetku. V 

jednotlivých variantách se bude výše investice do dlouhodobého zařízení lišit. 

  

                                                 

105
 V rámci ekonomické teorie se při výkazu cash flow investičního projektu považují náklady jako odpisy za 

tzv. nepeněžité náklady, tzn., že do cash flow vstupují jako nákladová položka, avšak odpis nepředstavuje reálný 

výdaj, takže pouze v cash flow snižuje základ pro zdanění, následně se musí zpět do cash flow přičíst.  
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Tab. 3.2 zobrazuje pořizovací cenu jednotlivých variant investice 

Varianta bez investice Varianta rekonstrukce Nákup nové lokomotivy 

0 Kč 36 120 000 Kč 116 100 000 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování dle podnikových dat 

Výdaj na trvalý přírůstek čistého pracovního kapitálu (O)  

Dle teorie hodnocení efektivnosti investičních projektů tvoří čistý pracovní kapitál 

nedílnou součást kapitálových výdajů investice. V rámci investice řešené v této diplomové 

práci nelze určit velikost čistého pracovního kapitálu
106

. Proto bude mít čistý pracovní 

kapitál nulovou hodnotu.  

Příjem z prodeje existujícího nahrazovaného dlouhodobého 

majetku (P) 

Součástí kapitálových výdajů jsou také příjmy plynoucí z prodeje existujícího 

nahrazovaného majetku, avšak výše prodejní ceny potenciálních lokomotiv nelze přesně určit. 

Jejich hodnota by výrazně neovlivnila výpočet efektivnosti investice, a proto nebude tato 

položka součástí cash flow projektu.  

Daňové efekty  

Prodej dlouhodobého majetku nevyvolá žádné daňové efekty ovlivňující kapitálové 

výdaje.  

Na základě vzorce (2.1) jsou kapitálové výdaje následující: 

Pro variantu rekonstrukce: Kapitálový výdaj (K) = 36 120 000 Kč.
107

 

Pro variantu nákupu nové lokomotivy: Kapitálový výdaj (K) = 116 100 000 Kč
108

  

3.3.3 Disponibilita (využití kapacity) 

Jedna ze základních technických vlastností, která se změní při investici je disponibilita 

zařízení. 
109

 V případě lokomotivy bude mít disponibilita vliv na počet ujetých kilometru 

                                                 

106
 Nákup investice vyvolá změnu krátkodobého majetku podniku v závislosti na krátkodobých závazcích, 

z pohledu dodavatele (Siemens) tedy nelze určit jaký vliv na velikost čistého pracovního kapitálu bude mít 

investiční činnost 
107

 Výpočet viz. Příloha č. 3 
108

 Výpočet viz. Příloha č. 4 
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ročně, a tím zásadně ovlivňuje velikost přimých nákladů na provoz lokomotivy a také velikost 

třžeb. Ty jsou tvořeny pomocí cenové kalkulace, pro kterou tvoří základnu přímé náklady. 

Disponibilita tedy představuje maximální množství ujetých kilometrů.  

Disponibilní lokomotiva má následující vlastnosti:  

 kapacitní norma: 700 (km/den), 

 kalendářní časový fond: 365 dní. 

Disponibilní využití zařízení: 255 500 (km/rok), při vyžížení 365 dní v roce. 

Tab. 3.2 - Disponibilita jednotlivých investičních variant 

 
Kalendářní 

rok (dní) 
Disponibilita 

Skutečn

é využití 

(dny) 

Kapacitní 

norma 

(km/den) 

Skutečné 

využití zařízení 

(km/rok) 

Původní lok. 365 80% 292 700 204 400 

Rek. lok. 365 85% 310 700 217 175 

Nová lok. 365 95% 347 700 242 725 

Zdroj: vlastní zpracování dle vnitropodnikových dat 

Skutečné využití zařízení tedy představuje možné roční množství ujetých kilometrů 

snížených o opravy, prostoje, čištění apod. Disponiblita zohledňuje technické zdokonalení 

jednotlivých investičních variant. Největší procentuální velikost v případě nákupu nového 

vozu je docílena efektivnosti zařízení. U nové lokomotivy se předpokládají minimální 

náklady na opravy v případě poruchovosti, a tím také náklady na prostoje aj.  

3.3.4 Náklady 

Jedním z hlavních důvodů investice do nákupu nové lokomotivy Siemens je úspora 

nákladů. Investice se ve výpočtu ekonomické efektivnosti projeví v řadě faktorů, avšak úspora 

nákladů tvoří stěžejní faktor, který přispívá k rozhodnutí, zda je investice pro podnik přínosná 

nebo ne. Pro posuzování nákladů z jednotlivých variant je třeba brát v potaz, že náklady 

rekonstrukce a původní lokomotivy jsou ovlivněny skutečností, že se jedná o dvě dieselové 

lokomotivy, a proto jsou náklady značně vyšší než v případě lokomotivy Siemens Vectron, 

která z důvodu vyšší tažné síly je pouze jedna. 

                                                                                                                                                         

109
 Disponibilita představuje procentuální možnost využití zařízení. V případě nákladů se disponibilita projeví v 

množství ujetých kilometrů a s nimi spojenými přímými náklady a dále velikosti tržeb (tržby jsou stanoveny 

pomocí cenové kalkulace), jsou tedy vyčísleny na základě velikosti přímých nákladů.  
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Náklady spojené s provozem lokomotivy lze rozdělit do čtyř základních skupin: 

 údržba lokomotivy (přímé náklady, vypočteno na jednotku km, lze ovlivnit investicí), 

 energie (přímé náklady, vypočteno na jednotku km, lze ovlivnit investicí), 

 dopravní cesta (variabilní část nákladů, vypočteno na Kč/km, tento druh nákladů nelze 

ovlivnit investicí), 

 personál (nepřímá část nákladů, nelze ovlivnit investicí). 

 

Příloha č. 5 zobrazuje grafickou analýzu nákladů a jejich vliv na celkovou strukturu 

nákladů.  

Tab. 3.3 – Nákladyů původní varianty (tis. Kč.) 

Původní náklady lokomotivy Kč/rok Druh nákladu Změna k původnímu stavu 

údržba lokomotivy 14 308 Přímý náklad - 

energie 36 792 Přímý náklad - 

dopravní cesta 29 842 Přímý náklad - 

personál 2 920 Nepřímý náklad - 

celkem 83 862 - - 

Zdroj: vlastní zpracování dle podnikových dat 

Tab. 3.4 – Náklady při rekonstrukci (tis. Kč) 

Náklady při rekonstrukci Kč/rok Druh nákladu Změna k původnímu stavu 

údržba lokomotivy 10 858 Přímý náklad -28,6% 

energie 35 399 Přímý náklad -9,1% 

dopravní cesta 31 707 Přímý náklad 0,0% 

personál 2 920 Nepřímý náklad 0,0% 

celkem 80 885 - - 

Zdroj: vlastní zpracování dle podnikových dat 

Tab. 3.5 – Náklady při nákupu nového vozu (tis. Kč) 

Náklady při nákupu n. vozu Kč/rok Druh nákladu Změna k původnímu stavu 

údržba lokomotivy 3 640 Přímý náklad -78,6% 

energie 12 621 Přímý náklad -71,2% 

dopravní cesta 34 709 Přímý náklad -2,5% 

personál 2 920 Nepřímý náklad 0,0% 

celkem 53 892 - - 

Zdroj: vlastní zpracování dle podnikových dat 

Tabulky 3.3 – 3.5 zobrazují roční náklady inestičních variant přepočtené na skutečně 

ujeté kilometry. I přes více ujetých kilomterů v případě nové lokomotivy (o 15% vůči původní 
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variantě) a rekonstrukce (o 10%) vykazují přímé náklady na dopravu výrazné snížení v 

případě nákupu nové lokomotivy. Zvýšení přímých nákladů z důvodů více najetých kilometrů 

se pak kompenzuje v přímo úměrném zvýšení tržeb.  

V rámci stanovení cash flow investičního projektu se musí stanovit v dlouhodobém 

časovém horizontu. V případě se počítá s životností 10 let, a proto se musí určit i náklady na 

stejné časové období. Pomocí průměru růstu cen všech zastoupených nákladových položek 

bude stanoven fixní růst cen pro celkové náklady. O toto procentuální zvýšení je pak 

navšován náklad v každém roce investic, aby byl zachován faktor času. Náklady v 

jednotlivých investičních variantách po celou dobu investice zobrazují přílohy č. 6 – 8.  

Míra růstu nákladů pro roky investice (2013 – 2042) = 2,5% 

3.3.5 Tržby 

Dalším významným faktorem, který rozhoduje o investici do rekonstrukce nebo 

nákupu nové lokomotivy, je výše tržeb plynoucí z jednotlivých investičních variant. Velikost 

tržeb se liší ve variantách v závislosti na disponibilitě lokomotivy.  

Z pohledu dodavatele nelze přesně určit tržby pomocí výpočtu z proměnných (cena 

dopravy násobenou množstvím tunokilometrů)
110

. Výše tržeb stanovena pomocí cenové 

kalkulace. Jako základna pro výpočet budou sloužit náklady na den původní varianty 

lokomotivy bez úprav v prvním roce investice. K této hodnotě se připočte stanovená výše 

režie (obchodní přirážka) pro firmu a zisk (před zdaněním). Obchodní přirážka je tvořena 

převážně náklady na administrativu firmy a vedení firmy. Roční výše tržeb se následně určí 

pomocí množství najetých kilometrů ročně v jednotlivých investičních variantách. Dnešní 

situace na trhu železniční dopravy vykazuje velký převis nabídky nad poptávkou. Tato 

skutečnost snižuje velikost zisku firem na trhu na minimum (5%).  

Výše ročních tržeb bude stanovena pomocí vzorce: 

Tržby za km = Minimální náklady na km (původní investiční varianty) + Obchodní 

přirážka (10%) + Zisk (5%) 

Tržby za km = 407 + 41 + 20 = 468 Kč.  

                                                 

110
 Jednotku přepravního výkonu v nákladní železniční dopravě představuje tunokilometr (tkm). Ten se rovná 

přepravě 1 tuny nákladu na vzdálenost 1 kilometru. 
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Tato cena představuje minimální tržby za kilometr, stanovené pomocí cenové 

kalkulace. Výsledná hodnoty představuje základnu pro výpočet celkových tržeb zahrnující 

minimální náklady stanovené trhem s režijní přirážkou a ziskem podniku.  

Tab. 3.6 - Určení výše ročních tržeb 

 
Disponibilita 

Skutečné využití 

zařízení (km/rok)
111

 

Tržby 

za km 

Roční tržby 

(Kč) 

Původní lok. 80% 204 400 468 95 669 420 

Rekonstrukce lok. 85% 217 175 468 101 648 759 

Nová lok. 95% 242 725 468 113 607 436 

Zdroj: vlastní zpracování 

Detailní výpočet tržeb pro celou dobu investičního projektu zobrazuje příloha č. 9.  

Graf 3.1 - Zvýšení ročních tržeb při investičních variantách 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z grafu 3.1 je patrný nárůst tržeb u dvou investičních variant proti původní 

lokomotivě. V případě rekonstrukce by se roční tržby z důvodu většího množství ujetých 

kilometrů zvýšily o 6%, v případě nákupu nové lokomotivy o 19%. 

Přínosy investice  

Investice do nového vozu se projeví v řadě faktorů, jako ochrana životního prostředí, 

bezpečnost, pohodlí, rychlost, velikost tažné síly aj. V rámci výpočtu se počítá pouze s přímo 

ekonomickými přínosy, avšak ve skutečnosti má investice daleko širší působnost. 

                                                 

111
 Inventární lokomotiva se 100% disponibilitou má roční kapacitu 255 500 km 
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Z ekonomického pohledu se přínos investice projeví převážně v úspoře nákladů a také 

ve zvýšení tržeb. Graficky zobrazuje součet přínosů investice graf 3.2, ve kterém je přidaná 

hodnota investice v podobě součtu úspor nákladů a zvýšení tržeb.  

Graf 3.2 – Ekonomický přinos investičních variant 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 3.2 zobrazuje ekonomické přínos jednotlivých variant. Původní lokomotiva má 

nulovou hodnotu. Sloupce u rekonstrukce a nové lokomotivy zobrazují graficky celkový 

ekonomický přínos v podobě snížení nákladů a zvýšení tržeb, které jednotlivé investiční 

varianty vygenerují.  

3.4 Volba financování 

Jeden z výstupů diplomové práce je stanovení optimální formy financování. V případě 

nákupu dlouhodobého zařízení existuje řada forem financování, jejich souhrn zobrazuje 

tabulka 2.1. Charakter výpočtu diplomové práce vylučuje některé možnosti financování 

z důvodu nedostatku dat, spojených s vnitřní strukturou podniku.  

Vlastní zdroje financování tvoří odpisy, dotace a dary, vklady vlastníků a 

nerozdělený ziskem.  

V případě nákupu dlouhodobého majetku, který je předmětem této diplomové práce 

není reálný zisk dotací nebo darů.  
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Financování pomocí vkladů vlastníků v podobě akcií nebo podílů ve společnosti je 

běžným druhem financování dlouhodobého majetku. Pro stanovení nákladů akciového 

kapitálu získaného upisováním akcií se počítá s proměnnými jako tržní cena akcie, roční 

dividenda nebo náklady na prioritní akcii. Tyto proměnné vychází z vnitřní struktury podniku, 

proto je nelze z pohledu dodavatele určit.  

Stejný problém nastává při financování pomocí nerozděleného zisku a rezervních 

fondů. Financování pomocí těchto forem interních zdrojů je závislé na velikosti nákladů ušlé 

příležitosti podniku, protože tato hodnota určuje v cenu investovaného nerozděleného zisku a 

rezervních fondů.
112

 Stejně jako v případě akcií náklady nerozděleného zisku a rezervních 

fondů nelze z pohledu dodavatele určit.  

Jediným interním zdrojem financování, který bude použit v rámci investic jsou odpisy. 

Tato forma interního financování investic vstupuje do cash flow investičního projektu jako 

nákladová položka, a tím snižuje základ pro výpočet daně z příjmu.  

V rámci externích zdrojů financování připadá v úvahu použití úvěrů finančních 

institucí, emise dluhopisů, finanční leasing a obchodní úvěry. Tyto formy financování jsou 

nezávislé na vnitropodnikové struktuře, a proto jim bude věnována větší pozornost.  

Často používaný zdroj investic je v dnešní podnikové praxi emise dluhopisů. Tento 

druh financování se potýká se stejným problémem jako v případě interních zdrojů, a to 

nedostatek interních dat, na základě kterých se stanovuje cena, v tomto případě emise 

dluhopisů.  

Obchodní úvěry jsou sjednávány na základě smluvních podmínek mezi dodavatelem 

(Siemens) a potenciálním odběratelem. Obchodní úvěry jsou však vhodné pro financování 

převážně oběžného majetku, a proto poskytnutí obchodního úvěru není v plánu společnosti 

pro lokomotivu Siemens Vectron.  

Pro účely diplomové práce budou tedy zpracovány externí způsoby financování v 

podobě dlouhodobého bankovního úvěru a pomocí finančního leasingu. Tyto formy patří v 

dnešní době k nejdostupnějším a nejvíce využívaných zdrojům financování. Leasing i úvěr 

jsou částečně závislé na vnitřní struktuře podniku, na základě které banka nebo leasingová 

                                                 

112
 Náklady ušlé příležitosti (alternativní náklady) představují výnos, který (v tomto případě nerozdělený zisk) 

přinesl při jiné investici, pro kterou by se vedení společnosti rozhodlo. 
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společnost stanovuje rating klienta, avšak z dostupných informací lze odhadnout výši úrokové 

míry, která slouží jako základ pro výpočet výše bankovních splátek, leasingovou cenu a s 

nimi spojené leasingové splátky. Obě formy financování jsou blíže popsány v rámci 

následujících kapitol – stanovení peněžních toků a samotné vyhodnocení investice. 

3.4.1 Náklady celkového kapitálu (diskontní faktor) 

Z hlediska faktorů, které se určují na základě samotného výpočtu ekonomické 

efektivnosti investice, má diskontní faktor jeden významný vliv na dobu návratnosti. Velikost 

diskontního faktoru totiž snižuje hodnotu každého jednotlivého vygenerovaného cash flow v 

letech provozu investice a jeho nepřesné určení by mohlo mít kritický dopad na správnost 

výpočtu.  

Výpočet diskontního faktoru vychází z účetních dat společnosti, a proto stejně jako u 

řady ostatních výpočtu bude jeho stanovení problematické. Jako vstupní data do výpočtu 

nákladu kapitálu (WACC) vstupují data z rozvahy podniku (výše oběžných aktiv, bankovních 

úvěrů, závazků apod.). Výsledný stanovený diskontní faktor bude určen pomocí odhadů 

hodnot, které jsou běžné v odvětví nákladní železniční dopravy. 

a) Náklady nezadlužené firmy (vlastní kapitál)  

Velikost diskontního faktoru v případě financování vlastním kapitálem bude určeno 

pomocí odhadů hodnot výpočtu WACCU nezadluženého investičního projektu. Pro výpočet 

bude použit stavebnicový model, který využívá Ministerstvo průmyslu a obchodu. Na základě 

vzorce 3.3 bude diskontní faktor vyčíslen pomocí součtu bezrizikové sazby
113

 
114

 a rizikových 

přirážek v prostředí pořizovaného dlouhodobého majetku.  

Náklady vlastního kapitálu se tedy stanoví pomocí vzorce: 

                                         (3.3) 

E(RE)… náklady vlastního kapitálu ,     RF… bezriziková sazba,  

RLA… přirážka velikosti podniku,      Rpodnikatelské…podnikatelské riziko, 

RFinstab… riziko spojené s finanční stabilitou. 

                                                 

113
 Bezriziková sazba zobrazuje minimální hodnotu, která je obsažena ve všech úrokových sazbách. Za toto 

minimum je považován výnos ze státních dluhopisů se splatností 10 let. 
114

 ZNALECKYPORTAL.CZ. Bezriziková míra výnosnosti [online]. [cit. 2013-06-23]. Dostupné z: 

http://znaleckyportal.cz 
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Tab. 3.7 - Bezriziková sazba v letech 2007 – 2013
115

 

Roky 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

RF 4,28% 4,55% 4,67% 3,71% 3,79% 3,60% 2,1% 

Zdroj: vlastní zpracování dle FINMAG.CZ 

Na základě klouzavého průměru z předešlých let lze předpokládat vývoj do 

budoucnosti v hodnotě 3,81%. 

Další složky, na základě kterých se stanovuje diskontní faktor, resp. náklady kapitálu, 

jsou rizikové přirážky. Jak bylo v úvodu této kapitoly již řečeno, rizikové přirážky zobrazují 

riziko společnosti, která vkládá své vlastní zdroje do investice. Výše těchto rizikových faktorů 

se stanovují na základě poměrových ukazatelů zohledňujících finanční stabilitu podniku, sílu 

podniku z pohledu výše jeho zisku, dále velikosti podniku a schopnosti splácet své závazky, a 

v poslední řadě na finanční stabilitě průmyslu, ve kterém se firma nachází. Velikost rizikové 

přirážky bude tak stanovena pomocí odhadů velikosti rizika spojeného s firmou nacházející se 

v odvětví nákladní železniční dopravy. Obecně lze charakterizovat toto odvětví jako stabilní. 

Firmy v cílovém segmentu podléhají v dnešní době silné konkurenci, která tlačí ceny dopravy 

na minimum. Odvětví nákladní železniční dopravy však lze považovat jako stabilní segment s 

nižším rizikovým faktorem. Velikost rizikové přirážky firem v odvětví se pochybuje v 

rozmezí 8-12%. 
116

 Výsledná velikost WACCU se pak stanoví pomocí součtu bezrizikové 

sazby a rizikové přirážky.  

WACCU = 3,81 + 10 117 = 13,81 %      

Bezriziková přirážka je vypočtena pomocí klouzavého průměru vycházejícího 

z minulosti. V průběhu investice se nepředpokládá změna rizikového faktoru, a proto se bude 

počítat s neměnnou hodnotou rizikové přirážky po celou dobu investice.  

 

 

                                                 

115
 FINMAG.CZ. Dluhopisy 2012 a 2013: Bublina roste [online]. [cit. 2013-06-23]. Dostupné z: 

http://www.finmag.cz 
116

 Odhad je založen na vnitropodnikových odhadech, charakterizujících sílu a velikost firem v odvětví.  
117

 Tato hodnota představuje velikost střední hodnoty rizikové přirážky v odvětví.  
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b) Náklady zadlužené firmy (cizí kapitál)  

V případě zadlužené firmy se náklady dluhu vypočtou na základě úrokové míry, která 

tvoří základnu pro výpočet nákladu kapitálu. V kapitole „volba financování“ byla stanovena 

úroková míra projektu i= 4,9%. Náklady cizího kapitálu budou vypočteny pomocí 

vzorce (2.12). 

Jeden z významných faktorů, který ovlivňuje výši nákladů na cizí kapitál je daň 

z příjmu právnických osob v České republice. Vývoj velikosti daně z příjmu zobrazuje 

tabulka 3.7, ze které je zřetelný klesající průběh. Daň z přidané hodnoty však patří v České 

republice v rámci Evropské Unie k výrazně podprůměrným.
118

 Proto se při výpočtu nebude 

předpokládat se změnou velikosti daně z příjmu v průběhu životnosti investice a bude se 

počítat s konstantní hodnotou 19%.  

Tab. 3.7 - Vývoj daně z příjmu v letech 2005 - 2013 

Rok 2005 2006 2007 - 2008 2009 2010 2010 - 2013 

Daň z příjmu 28% 26% 24% 21% 20% 19% 

Zdroj: vlastní zpracování dle FINANCNINOVINY.CZ 

RD = 4,9 (1 – 0,19) = 3,969      

c) Celkové náklady kapitálu (diskontní míra)  

Náklady celkového kapitálu jsou vyčísleny pomocí hodnot nákladů na vlastní kapitál a 

cizí kapitál. Výsledná hodnota nákladu celkového kapitálu představuje ve zjednodušené 

podobě podíl vlastních a cizích zdrojů financování podnikání násobený cenou příslušného 

kapitálu. Tzn., podíl vlastního kapitálu násobený cenou vlastního kapitálu a podíl cizího 

kapitálu násobený cenou cizího kapitálu.  

Pro tento výpočet je tedy nutno znát poměr vlastního a cizího kapitálu na celkových 

aktivech společnosti. Tento poměr bude určen na základě vstupních dat největšího českého 

železničního dopravce, a to ČD Cargo. Data budou čerpána z účetní závěrky pro rok 2011, 

která je veřejně dostupná na webových stánkách společnosti. 
119

 

                                                 

118
 FINANCNINOVINY.CZ. Daň z příjmu právnických osob [online]. [cit. 2013-03-28]. Dostupné z: 

http://www.financninoviny.cz 
119

 ČD CARGO. Účetní závěrka 2011 [online]. [cit. 2013-04-01]. Dostupné z: http://www.cdcargo.cz/ 
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Aktiva společnosti = 15 655 843 000 Kč, vlastní kapitál = 6 008 958 000 Kč, 

cizí kapitál = 9 594 274 000 Kč. 

Podíl na aktivech společnosti je 61% vlastního kapitálu a 39% cizích zdrojů.  

Výpočet bude proveden pomocí vzorce (2.9). Jako vstupní hodnoty nebudou použity 

přímo hodnoty z rozvahy společnosti ČD Cargo, ale poměr jednotlivých zdrojů financování.  

      
                                 

         
= 9,972    

Stanovení nákladu kapitálu nevychází z účetních veličin, jedná se o výpočet založený 

na odhadech. Nebude se tedy počítat se změnou struktury kapitálu v průběhu životnosti 

investice a hodnota nákladů kapitálu bude konstantní ve všech letech. 

Diskontní faktor 

Vyčíslení diskontního faktoru se provede pomocí vzorce pro odúročitele.  

            
 

      
      (3.4) 

i… úroková míra projektu (WACC) ,     n… jednotlivá leta investice. 

Pomocí odúročitele bude v každém roce investice vynásoben volný cash flow plynoucí 

z jednotlivé investiční varianty projektu a tím se zohledňuje faktor rizika, času a cenu 

jednotlivých druhů kapitálu. Hodnoty diskontního faktoru zobrazuje příloha č. 10. 

3.5 Analýza finančních výsledků jednotlivých investičních variant 

Pro rozhodnutí o tom, zda je výnosnější investice do nového zařízení nebo 

rekonstrukce a jaké ekonomické benefity jednotlivé investiční varianty pro potenciální podnik 

přinesou, budou provedeny na základě volných peněžních toků (free cash flow) plynoucích 

z jednotlivých let investice. Součet vygenerovaných peněžních toků, snížených o kapitálové 

výdaje, představuje čistou současnou hodnotu projektu, která bude tvořit stěžejní faktor, na 

základě kterého se bude rozhodovat o efektivnosti investičních variant v jednotlivých formách 

financování. Hlavním výstupem analýzy finančních výsledku bude porovnání čisté současné 

hodnoty nákupu nové lokomotivy a její rekonstrukce po 10 letech provozu a rozhodnutí, která 

z těchto variant vygeneruje větší přidanou hodnotu pro podnik. V závislosti na finančních 
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výsledcích jednotlivých variant bude také určena nejefektivnější forma financování u obou 

investičních projektů. Způsob výpočtu graficky zobrazuje obr. 3.1. 

Čistá současná hodnota investice se bude počítat na 10 let provozu investice v letech 

2014 – 2023. Rok 2013 je oddělen od investičního období a je považován za období 

předinvestiční, takže v roce 2013 vstupuje do cash flow pouze kapitálový výdaj.  

Vstupní hodnoty tržeb a nákladů představují změnové hodnoty bazické
120

 varianty 

vůči posuzované investiční variantě. Tzn. například při rekonstrukci je položka ∆Tržby (tržby 

lokomotivy investiční varianty – tržby původní lokomotivy). 

3.5.1  Investiční varianta nákupu nové lokomotivy 

V rámci nákupu lokomotivy Siemens Vectron bude posuzována efektivnost pořízení 

majetku pomocí vlastního kapitálu, bankovního úvěru a leasingu. Každá z těchto variant se 

liší způsobem určení cash flow, a také výpočtem samotných ekonomických ukazatelů. 

Nezadlužený projekt  

Za předpokladu použití pouze vlastního kapitálu pro financování nákupu 

dlouhodobého majetku se jedná o nezadlužený projekt. Využití vlastního kapitálu představuje 

pro podnik formu financování, při kterém se nezvyšuje zadluženost podniku a riziko 

solventnosti tím klesá. Z opačného pohledu však představuje vlastní kapitál dražší formy 

financování podniku, neboť nezapojuje do financování finanční páku a zvyšuje riziko vložení 

vlastních zdrojů do financování investice.  

Tab. 3.8 - Peněžní toky při financování pomocí vlastního kapitálu (tis. Kč) 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 - 

∆ Tržby 0 17 938 18 386 18 846 19 317 - 

∆ Náklady 0 -29 970 -30 719 -31 487 -32 275 - 

Odpisy 0 11 610 20 898 18 576 16 254 - 

EBIT 0 36 298 28 208 31 758 35 338 - 

Daň z příjmu 0 6 897 5 359 6 034 6 714 - 

EAT 0 29 402 22 848 25 724 28 624 - 

Kapitálové výdaje -116 100 0 0 0 0 - 

FCFE -116 100 41 012 43 746 44 300 44 878 - 

df 1,0000 0,9093 0,8269 0,7519 0,6837 - 

                                                 

120
 Bázická varianta představuje původní variantu bez jakékoliv investice 
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PV (FCFE) -116 100 37 293 36 172 33 308 30 683 - 

Rok 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

∆ Tržby 19 800 20 295 20 803 21 323 21 856 22 402 

∆ Náklady -33 081 -33 908 -34 756 -35 625 -36 516 -37 429 

Odpisy 13 932 11 610 9 288 6 966 4 644 2 322 

EBIT 38 950 42 594 46 271 49 982 53 727 57 509 

Daň z příjmu 7 400 8 093 8 791 9 497 10 208 10 927 

EAT 31 549 34 501 37 479 40 485 43 519 46 582 

Kapitálové výdaje 0 0 0 0 0 0 

FCFE 45 481 46 111 46 767 47 451 48 163 48 904 

df 0,6217 0,5653 0,5141 0,4675 0,4251 0,3865 

PV (FCFE) 28 276 26 068 24 042 22 181 20 473 18 903 

Zdroj: vlastní zpracování 

Čistá současná hodnota, se v případě financování vlastního kapitálu, vypočte pomocí 

součtu jednotlivých cash flow investice v letech 2013 – 2023. 

ČSH = -116 100 + 41 012 + 43 746 + 44 300 + 44 878 + 28 276 + 26 068 + 24 042 + 

22 181 + 20 473 + 18 903 = 161 299 (tis Kč). 

Čistá současná hodnota investičního projektu při nákupu nové lokomotivy pomocí 

vlastního kapitálu je 161 299 843 Kč.  

Zadlužený projekt  

V případě zadluženého projektu se bude posuzovat efektivnost investice financovaná 

pomocí bankovního úvěru a leasingu. V případě financování pomocí externích zdrojů se 

zvyšuje zadluženost podniku a tím se zvyšuje riziko solventnosti, které představuje schopnost 

splácet své závazky. Tyto formy financování lze považovat za levnější proti financování 

vlastním kapitálem z důvodu daňové úspory při zapojení daňového štítu.  

a) Financování bankovním úvěrem  

V případě bankovního úvěru se jedná zpravidla o individuálně stanovenou nabídku 

specifikovanou dle typu a charakteru investice. Konečná nabídka úvěru vychází z ratingu 

klienta, který stanovuje banka pro jednotlivé klienty na základě těchto faktorů:
121

 
122

 

                                                 

121
 Na základě vypsaných faktorů stanovuje banka bonitu klienta. Čím vyšší bonity klient dosáhne, tím má 

investiční úvěr nižší úrokovou míru a tím je pro klienta levnější.  
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Úvěrová rizika podniku, celková zadluženost podniku, solventnost klienta, struktura 

aktiv (celková zadluženost aktiv), zadluženost vlastního kapitálu, aj.
123

 

Pomocí vypsaných faktorů banka stanoví celkovou akceptovatelnou výši úvěru 

podmínky splácení a úrokovou míru, která tvoří stěžejní faktor bankovního úvěru, na základě 

kterého podnik stanoví náklady kapitálu a velikost jednotlivých splátek úvěru.  

V praxi se tedy vlastnosti investičních bankovních úvěru liší podle charakteru projektu 

a také podle firmy, která o úvěr žádá. Pro účely diplomové práce bude použita úroková míra 

běžná pro podniky žádající o úvěr v odvětví železniční nákladní dopravy.  

Tab. 3.9 Vstupní hodnoty pro výpočet bankovního investičního úvěru 

Vstupní cena 116 100 000 Kč 

Úroková míra 4,9% 

Doba splácení 10 let 

Způsob splácení Anuitní 
124

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Financování bankovním úvěrem bude pomocí fixní úrokové sazby s roční anuitní 

splátkou. Výpočet anuitní splátky bude proveden pomocí umořovatele
125

 pro jednotlivá léta 

investice. Výsledná celková roční splátka (složená z úroku + úmor
126

) se vypočte pomocí 

násobku umořovatele za poslední rok investice s jistinou
127

 za jednotlivé roky. 

Vzorec pro výpočet umořovatele:  

           
        

             (3.5) 

i… úroková míra,        n… jednotlivá léta investice. 

                                                                                                                                                         

122
 Z pohledu dodavatele nelze určit následující faktory, a proto bude použita úroková míra běžná v podnicích 

žádající o investiční úvěry v odvětví železniční nákladní dopravy 
123

 V praxi bývá použita řada dalších faktorů, na základě kterých banka stanoví bonitu klienta 
124

 Anuitní splátka úvěru patří k dnes nejvíce využívaným formám splácení. Pro anuitní splácení je 

charakteristická neměnná výše měsíčních splátek, každý měsíc se ovšem mění splátka jistiny a úroku v platbě 

obsažených. 
125

 Umořovatel představuje poměrný koeficient. Vynásobíme-li umořovatelem částku poskytnutého úvěru, 

dostaneme požadovanou splátku úvěru za požadované období (v případě posuzované investice – rok). 
126

 Úmor představuje pravidelnou splátku dluhu. Jeho hodnotu dostaneme, když od celkové roční splátky 

odečteme zaplacený úrok. Jedná se tedy o hodnotu, o kterou se sníží dluh za počítané období.  
127

 Jistina představuje dlužnou částku v jednotlivých letech investice sníženou o splátky jistiny (úmoru). 
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Do cash flow investičního projektu vstupuje úrok z úvěru, a tím snižuje základ pro 

výpočet daně z příjmu a zapojuje do financování tzv. finanční páku. Splátka úvěru (jistina) 

není daňově uznatelná položka, a proto je do cash flow projektu zařazena až po zdanění. 

Způsob určení jednotlivých splátek a jejich vývoj v letech investice zobrazuje příloha č. 11.  

Peněžních toky při financování bankovním úvěrem se určují na základě stejného 

principu, avšak do cash flow vstupuje navíc položka saldo úvěru (S), která je tvořena pomocí 

vzorce (2.6). S = S
C
 + S

S 
(čerpání úvěru – splátka úvěru). Dále jsou do výpočtu zařazeny 

placené úroky z úvěru. 

 

Tab. 3.10 - Peněžní toky při financování bankovního úvěru (tis. Kč) 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 - 

∆ Tržby 0 17 938 18 386 18 846 19 317 - 

∆ Náklady 0 -29 970 -30 719 -31 487 -32 275 - 

Odpisy 0 11 610 20 898 18 576 16 254 - 

Úroky 0 5 689 5 234 4 758 4 258  

EBIT 0 30 609 22 973 27 000 31 080 - 

Daň z příjmu 0 5 816 4 365 5 130 5 905 - 

EAT 0 24 794 18 608 21 870 25 175 - 

Kapitálové výdaje 116 100 0 0 0 0 - 

S
C
 116 100 0 0 0 0 - 

S
S
 0 9 274 9 728 10 205 10 705 - 

S 116 100 -9 274 -9 728 -10 205 -10 705 - 

FCFE 0 27 130 29 778 30 241 30 724 - 

df 1 0,9093 0,8269 0,7519 0,6837 - 

PV (FCFE) 0 24 670 24 623 22 738 21 006 - 

Rok 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

∆ Tržby 19 800 20 295 20 803 21 323 21 856 22 402 

∆ Náklady -33 081 -33 908 -34 756 -35 625 -36 516 -37 429 

Odpisy 13 932 11 610 9 288 6 966 4 644 2 322 

Úroky 3 733 3 183 2 606 2 000 1 365 699 

EBIT 35 216 39 411 43 665 47 981 52 362 56 810 

Daň z příjmu 6 691 7 488 8 296 9 116 9 949 10 794 

EAT 28 525 31 923 35 369 38 865 42 413 46 016 

Kapitálové výdaje 0 0 0 0 0 0 

S
C
 0 0 0 0 0 0 

S
S
 11 229 11 780 12 357 12 962 13 597 14 264 

S -11 229 -11 780 -12 357 -12 962 -13 597 -14 264 

FCFE 31 228 31 753 32 300 32 869 33 460 34 074 
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df 0,6217 0,5653 0,5141 0,4675 0,4251 0,3865 

PV (FCFE) 19 415 17 951 16 605 15 365 14 223 13 171 

Zdroj: vlastní zpracování 

Čistá současná hodnota se v případě financování bankovním úvěrem vypočte jako 

suma jednotlivých diskontovaných cash flow projektu.  

ČSH = 0 + 24 670 + 24 623 + 22 738 + 21 006 + 19 415 + 17 951 + 16 605 + 15 365 + 

14 223 + 13 171 = 189 765 (tis. Kč).  

Čistá současná hodnota investičního projektu při nákupu nové lokomotivy pomocí 

bankovního úvěru je 189 765 493 Kč.  

b)  Financování pomocí leasingu  

Financování dlouhodobého majetku pomocí leasingu nabývá v dnešní době čím dál 

většího významu. V případě realizované investice bude posuzováno leasingové financování 

jako další externí zdroj.  

Pro financování investičních variant bude použit finanční leasing s dobou splácení 

reflektující dobu odepisování, potažmo dobu výpočtu čisté současné hodnoty, a také dobu 

splácení bankovního úvěru pro efektivní srovnatelnost jednotlivých externích zdrojů 

financování. Pro obě investiční varianty se předpokládá stejná bonita klienta žádajícího o 

leasing a tím spojené podmínky leasingové smlouvy. Pro vyčíslení leasingových splátek byla 

použita online leasingová kalkulačka
128

. Jako vstupní hodnoty byla použita data na základě 

nabídky společnosti UniCredit Leasing
129

. Bohužel přesné podmínky spojené s tendrem 

rozsahu, jakým je předmět diplomové práce, je řešena na základě detailní technické a finanční 

specifikace, která není součástí vstupních dat pro diplomovou práci. Proto budou použita data 

vycházející z předběžné nabídky na základě výše vstupní ceny dlouhodobého majetku a doby 

splácení leasingu.  

Pomocí porovnání výsledných hodnot čisté současné hodnoty byla zvolena akontace 

ve výši 30% (tato hodnota vyvolala největší čistou současnou hodnotu). 

 

                                                 

128
 VYPOCITEJ.CZ. Leasingová kalkulačka [online]. [cit. 2013-04-08]. Dostupné z: http://www.vypocitat.cz 

129
 UNICREDITLEASING.CZ. Financování strojů a zařízení [online]. [cit. 2013-04-08]. Dostupné z: 

http://www.unicreditleasing.cz 
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Tab. 3.11 - Vstupní hodnoty pro financování pomocí leasingu 

 Varianta nového vozu 

Vstupní cena 116 100 000 

Akontace (30%) 34 830 000 Kč 

Efektivní úrok 6% 

Velikost roční splátky 3 368 448 Kč 

Leasingový koeficient
130

 1,23 

Zdroj: vlastní zpracování dle nabídky UniCredit Leasing, a.s  

Tab. 3.12 - Peněžní toky při leasingovém financování (tis. Kč) 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 - 

∆ Tržby 0 17 938 18 386 18 846 19 317 - 

∆ Náklady 0 -29 970 -30 719 -31 487 -32 275 - 

Leasingové splátky 0 10 827 10 827 10 827 10 827 - 

Odpisy 0 0 0 0 0 - 

EBIT 0 47 908 49 106 50 334 51 592 - 

Daň z příjmu 0 7 045 5 359 6 034 6 714 - 

EAT 0 29 402 29 402 29 402 29 402 - 

Kapitálové výdaje -34 830 0 0 0 0 - 

FCFE -34 830 30 036 31 006 32 000 33 019 - 

df 0,6217 0,5653 0,5141 0,4675 0,4251 - 

PV (FCFE) -34 830 27 312 25 638 24 061 22 576 - 

Rok 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

∆ Tržby 19 800 20 295 20 803 21 323 21 856 22 402 

∆ Náklady -33 081 -33 908 -34 756 -35 625 -36 516 -37 429 

LP 10 827 10 827 10 827 10 827 10 827 10 827 

Odpisy 0 0 0 0 0 0 

EBIT 52 882 54 204 55 559 56 948 58 371 59 831 

Daň z příjmu 7 990 8 242 8 499 8 763 9 033 9 311 

EAT 34 064 35 135 36 233 37 358 38 511 39 693 

Kapitálové výdaje 0 0 0 0 0 0 

FCFE 34 064 35 135 36 233 37 358 38 511 39 693 

df 0,6217 0,5653 0,5141 0,4675 0,4251 0,3865 

PV (FCFE) 21 178 19 863 18 626 17 463 16 370 15 342 

Zdroj: vlastní zpracování 

Čistá současná hodnota se při leasingovém financování vypočte stejně jako v 

předešlých případech, a to suma diskontovaných cash flow v jednotlivých letech investice.  

                                                 

130
 Leasingový koeficient představuje poměr celkové zaplacené částky za leasing s pořizovací cenou majetku. 

Jinými slovy zobrazuje poměr o kolik je cena leasingu větší než pořizovací cena majetku.  
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ČSH = -34 830 + 27 312 + 25 637 + 24 060 + 22 575 + 21 178 + 9 863 + 18 626 + 

17 463 + 16 369 + 15 342 + 173 598 = 173 598 (tis. Kč). 

Čistá současná hodnota investičního projektu při nákupu nové lokomotivy pomocí 

leasingového financování je 173 598 546 Kč.  

3.5.2 Varianta rekonstrukce lokomotivy 

V případě rekonstrukce bude stejně jako v případě nákupu nového zařízení 

posuzovaná efektivnost pořízení majetku pomocí vlastního kapitálu, bankovního úvěru a 

leasingu. Výpočet čisté současné hodnoty u jednotlivých variant financování je stejný jako v 

případě nákupu nové lokomotivy, a proto budou mít tabulky zkrácený tvar.  

Nezadlužený projekt  

Financování v případě nezadluženého projektu bude pomocí vlastního kapitálu 

podniku. Úplné stanovení peněžních prostředků financování pomocí vlastního kapitálu 

zobrazuje příloha č. 12. 

Tab. 3.13 Peněžní toky při financování pomocí vlastního kapitálu (tis. Kč) 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 - 

FCFE -36 120 7 941 8 671 8 720 8 773 - 

df 1,0000 0,9093 0,8269 0,7519 0,6837 - 

PV (FCFE) -36 120 7 221 7 170 6 556 5 998 - 

Rok 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

FCFE 8 831 8 894 8 962 9 035 9 113 9 197 

df 0,6217 0,5653 0,5141 0,4675 0,4251 0,3865 

PV (FCFE) 5 490 5 028 4 607 4 223 3 874 3 555 

Zdroj: vlastní zpracování 

Čistá současná hodnota se v případě financování vlastního kapitálu vypočte pomocí 

součtu jednotlivých cash flow investice v letech 2013 – 2023. 

ČSH = -36 120 + 7 221 + 7 170 + 6 556 + 5 998 + 8 831 + 8 894 + 8 962 + 9 035 + 

9 113 + 9 197 = 17 601 (tis. Kč). 

Čistá současná hodnota investičního projektu při nákupu nové lokomotivy pomocí 

vlastního kapitálu je 17 601 784 Kč.  
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Zadlužený projekt  

V případě zadluženého projektu se bude posuzovat efektivnost investice financovaná 

pomocí bankovního úvěru a leasingu.  

a) Financování bankovním úvěrem  

Při financování pomocí bankovního úvěru se i za předpokladu investice do 

rekonstrukce zařízení předpokládá shodná bonita klienta žádajícího o úvěr a tím spojená 

úroková míra úvěru. Stejně jako v případě investice do nového zařízení se jedná o anuitní 

splátku s dobou splácení 10 let. Rozložení splátky úvěru a úroků zobrazuje příloha č. 13. 

Úplné stanovení peněžních toků při financování pomocí bankovního úvěru příloha č. 14.  

Tab. 3.14 - Vstupní hodnoty pro výpočet bankovního investičního úvěru 

Vstupní cena 36 120 000 Kč 

Úroková míra 4,9% 

Doba splácení 10 let 

Způsob splácení Anuitní 
131

 

Zdroj: vlastní zpracování  

Tab. 3.15 - Peněžní toky při financování bankovním úvěrem (tis. Kč) 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 - 

FCFE 0 3 622 4 325 4 346 4 370 - 

df 1,0000 0,9093 0,8269 0,7519 0,6837 - 

PV (FCFE) 0 3 293 3 576 3 268 2 987 - 

Rok 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

FCFE 3 622 4 325 4 346 4 370 4 397 4 427 

df 0,6217 0,5653 0,5141 0,4675 0,4251 0,3865 

PV (FCFE) 2 733 2 503 2 293 2 103 1 929 1 772 

Zdroj: vlastní zpracování 

Čistá současná hodnota se v případě financování bankovním úvěrem vypočte jako 

suma jednotlivých diskontovaných cash flow projektu.  

ČSH = 0 + 3 293 + 3 576 + 3 268 + 2 987 + 2 733 + 2 503 + 2 293 + 2 103 + 1 929 + 

1 772 = 26 457 (tis. Kč). 

                                                 

131
 Anuitní splátka úvěru patří k dnes nejvíce využívaným formám splácení. Pro anuitní splácení je 

charakteristická neměnná výše měsíčních splátek, každý měsíc se ovšem mění splátka jistiny a úroku v platbě 

obsažených. 
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Čistá současná hodnota investičního projektu při nákupu nové lokomotivy pomocí 

bankovního úvěru je 26 457 764 Kč. 

b)  Financování pomocí leasingu  

Stejně jako v případě bankovního úvěru se předpokládá shodná bonita klienta při 

žádosti o finanční leasing a tím spojený efektivní úrok a leasingový koeficient. Pro možnost 

porovnání je zvolena také stejná výše akontace (30%). Tab. 3.16 zobrazuje vstupní data pro 

stanovení čisté současné hodnoty leasingového financování. Úplný výpočet zobrazuje příloha 

č. 15.  

Tabulka 3.16 - vstupní hodnoty pro financování pomocí leasingu 

 Varianta rekonstrukce 

Vstupní cena 36 120 000 Kč 

Akontace (30%) 10 836 000 Kč 

Efektivní úrok 6% 

Velikost roční splátky 3 368 448 Kč 

Leasingový koeficient
132

 1,23 

Zdroj: vlastní zpracování dle nabídky UniCredit Leasing, a.s  

Tab. 3.17 - Peněžní toky při leasingovém financování (tis. Kč) 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 - 

FCFE -34 830 30 036 31 006 32 000 33 019 - 

df 1 0,9093 0,8269 0,7519 0,6837 - 

PV (FCFE) -34 830 27 312 25 638 24 061 22 576 - 

Rok 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

FCFE 34 064 35 135 36 233 37 358 38 511 39 693 

df 0,6217 0,5653 0,5141 0,4675 0,4251 0,3865 

PV (FCFE) 21 178 19 863 18 626 17 463 16 370 15 342 

Zdroj: vlastní zpracování 

Výpočet čisté současné hodnoty, se při leasingovém financování, vypočte stejně jako v 

předešlých případech, a to suma diskontovaných cash flow v jednotlivých letech investice.  

ČSH = -34 830 + 27 312 + 25 637 + 24 060 + 22 575 + 21 178 + 9 863 + 18 626 + 17 

463 + 16 369 + 15 342 + 173 598 = 173 598 (tis. Kč), ČSH = 173 598 546 Kč. 

                                                 

132
 Leasingový koeficient představuje poměr celkové zaplacené částky za leasing s pořizovací cenou majetku. 

Jinými slovy zobrazuje poměr o kolik je cena leasingu větší než pořizovací cena majetku.  
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4 Návrh optimálního způsobu financování 

Návrh optimálního způsobu financování a rozhodnutí o efektivnosti jednotlivých 

investičních variant budou stanoven na základě hodnot čisté současné hodnoty projektů. 

Výstupem práce je právě určení, která forma financování přinese za 10 let jeho potenciální 

existence (doba výpočtu čisté současné hodnoty) největší přidanou hodnotu pro podnik. 

Ostatní metody hodnocení ekonomické efektivnosti by vzhledem k rozdílnosti pořizovací 

ceny projektů, velikosti tržeb, nákladů apod. neměly význam. Jako doplňkové kritérium pro 

rozhodnutí o efektivnosti dvou investičních variant bude zvolena diskontovaná doba úhrady. 

Tato metoda je v praxi využívaná stejně často jako metoda čisté současné hodnoty. V případě, 

že se jedná o projekty s rozdílnou pořizovací cenou, nemá de facto racionální význam 

porovnávání jejich doby návratnosti. Pro alespoň přiblížení doby návratnosti bude použito 

financování pomocí vlastního kapitálu, protože právě tato forma byla vyhodnocena jako 

nejméně výhodná. Důvod volby této varianty má opodstatnění v tom, že výstupem práce jsou 

podklady pro potenciálního zákazníka společnosti Siemens v podobě zdůvodnění nákupu 

nového zařízení, místo rekonstrukce dnešních zastaralých lokomotiv. Proto byla zvolena 

nejméně výhodná forma financování, aby měl výpočet jasný výstup toho, že se investice do 

nákupu nové lokomotivy Siemens Vectron vyplatí i za nejméně efektivní formy financování 

dlouhodobého majetku.  

4.1 Finanční výsledky varianty nákupu nové lokomotivy 

V rámci vyhodnocení finančních výsledků nákupu nové lokomotivy budou porovnány 

čisté současné hodnoty variant nákupu pomocí vlastního kapitálu, bankovního úvěru a 

leasingu. Jako dodatečné kritérium bude stanovena diskontovaná doba úhrady pomocí nákupu 

vlastním kapitálem.  

4.1.1 Čistá současná hodnota 

Tab. 4.1 – Čistá současná hodnota jednotlivých forem financování (Kč) 

Varianta Nákup nového vozu Pořadí výhodnosti 

Vlastní kapitál 161 299 843 3. 

Bankovní úvěr 189 765 493 1. 

Leasing 173 598 546 2. 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z tabulky 4.1 je jasná efektivnost jednotlivých forem financování. V případě nákupu 

nové lokomotivy Siemens Vectron v hodnotě 116 100 000 Kč by bylo doporučeno 

financování pomocí bankovního úvěru. Tato varianta vygeneruje za období 10 let své 

existence 189 765 493 Kč. V pořadí druhou nejvýhodnější variantou financování investice je 

pomocí finančního leasingu, která vygeneruje 173 598 546 Kč. Jak bylo avizováno v 

teoretické části diplomové práce, nejdražší forma financování majetku je pomocí vlastního 

kapitálu a tato forma financování vygeneruje za stejné období 161 299 843 Kč. 

4.1.2 Diskontovaná doba úhrady  

Diskontovaná doba úhrady investice je stanovena pomocí vzorce (2.22). Představuje 

dobu, za kterou se diskontované peněžní toky z investice rovnají diskontovaným kapitálovým 

výdajům na investici. 

Tab. 4.2 - Stanovení diskontované doby úhrady (tis. Kč) 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 

PV (FCFE) -116 100 -78 807 -42 634 -9 326 0 

Doba úhrady - 1. rok 2. rok 3. rok 160 dní 

Zdroj: vlastní zpracování 

     
     

      
             

Z pohledu kritéria diskontované doby úhrady se vrátí investice do nákupu nové 

lokomotivy za 3 roky a 160 dní. 

4.2 Finanční výsledky rekonstrukce  

4.2.1 Čistá současná hodnota 

Stejně jako v případě nákupu nového zařízení se bude porovnávat u varianty 

rekonstrukce čistá současná hodnota financování pomocí vlastního kapitálu, bankovního 

úvěru a leasingového financování.  
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Tab. 4.3 – Čistá současná hodnota jednotlivých forem financování (Kč) 

Varianta Rekonstrukce Pořadí výhodnosti 

Vlastní kapitál 17 601 784 3. 

Bankovní úvěr 26 457 764 1. 

Leasing 21 428 068 2. 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 4.3 zobrazuje souhrn čisté současné hodnoty jednotlivých forem financování. 

V případě rekonstrukce stávající lokomotivy v ceně 36 120 000 Kč by bylo doporučeno, 

stejně jako v případě nákupu nového zařízení, financování pomocí bankovního úvěru. 

Jednotlivé investiční varianty se de facto neliší svými vstupními hodnotami. Jedná se o stejné 

vstupní podmínky potenciálního zákazníka a s nimi spojené podmínky bankovního úvěru a 

finančního leasingu. Tyto podmínky vlastně určují rozdíl mezi efektivnosti financování, a 

proto je pořadí jednotlivých forem stejné jako v předchozím případě. Varianta financování 

pomocí bankovního úvěru vygeneruje za období 10 let své existence 26 457 764 Kč. V pořadí 

druhou nejvýhodnější variantou financování investice je pomocí finančního leasingu, která 

vygeneruje 21 428 068 Kč za dobu výpočtu čisté současné hodnoty. Nejdražší forma 

financování majetku je tedy pomocí vlastního kapitálu a tato forma financování vygeneruje za 

stejné období 17 601 784 Kč. 

4.2.2 Diskontovaná doba úhrady  

Stejně jako v případě nákupu nového vozu bude jako dodatečné kritérium ekonomické 

návratnosti investice zvolena diskontovaná doba úhrady při financování vlastním kapitálem.  

Tab. 4.4 - Stanovení diskontované doby úhrady (tis. Kč) 

Rok 2013 2014 2015 2016 

PV (FCFE) -36 120 -28 899 -21 729 -15 173 

Doba úhrady - 1. rok 2. rok 3. rok 

Rok 2017 2018 2019 - 

PV (FCFE) -9 175 -3 685 0 - 

Doba úhrady 4. rok 5. rok 267 dní - 

Zdroj: vlastní zpracování 

     
     

     
             

Z pohledu kritéria diskontované doby úhrady se vrátí investice do nákupu nové 

lokomotivy za 5 let a 267 dní.  
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4.3 Srovnání investičních variant  

Srovnání investičních variant bude, jak bylo výše zmíněno, na základě čisté současné 

hodnoty projektu a diskontované doby úhrady financování pomocí vlastního kapitálu.  

Čistá současná hodnota  

Tab. 4.5 – Čistá současná hodnota investičních variant 

Varianta Nová lokomotiva Rekonstrukce 

Vlastní kapitál 161 299 843 17 601 784 

Bankovní úvěr 189 765 493 26 457 764 

Leasing 173 598 546 21 428 068 

Zdroj: vlastní zpracování 

Na bází čisté současné hodnoty lze jednoduše a efektivně srovnat jednotlivé investiční 

varianty. Tabulka 4.5 zobrazuje, kolik vygenerují jednotlivé varianty za 10 let své činnosti.  

Jak vyplývá z definice čisté současné hodnoty, tento poměrový ukazatel i porovnání 

celkových hodnot ČSH, představuje již celkový přinos, který vygeneruje investice, i po 

odečtení kapitálových výdajů, které jsou v případě nákupu nového zařízení mnohem vyšší.  

  



72 

 

4.4 Doporučení 

Účelem této diplomové práce bylo najít optimální formu financování a rozhodnutí, zda 

je efektivnější investice do nové lokomotivy nebo rekonstrukce starého zařízení. 

Z pohledu volby financování představuje nejefektivnější možnost financování pomocí 

bankovního úvěru, a to v obou případech investičních variant. Výsledný přinos v podobě ČSH 

je však výrazně ovlivněn bonitou klienta, který žádá o úvěr a také o finanční leasing. Proto je 

třeba brát doporučení volby financování s ohledem na omezený přístup k interním datum pro 

potenciálního žadatele o tyto cizí formy financování.  

Hledisko rozhodnutí, která investiční varianta je efektivnější je z pohledu relevantnosti 

dat blíže k realitě. Vstupní data, tvořená velikostí tržeb, nákladů, pořizovací ceny zařízeni, 

apod., lze považovat za dostatečně reprezentativní a vstupní hodnoty jednotlivých forem 

financování nemají na celkový výpočet tak velký vliv, aby dokázaly zkreslit celkovou 

hodnotu ČSH a dobu návratnosti investice. Na základě vypočtených hodnot lze tedy 

jednoznačně doporučit investici do nákupu nové lokomotivy před rekonstrukcí dnes 

užívaných lokomotiv.  

Z analýzy ekonomických přínosů se projeví investice do nákupu lokomotivy převážně 

v úspoře nákladů v podobě snížení spotřeby energie, údržby a zvýšení provozuschopnosti a 

tím menšími nároky na opravy. Dalším ekonomická přidaná hodnota se projevuje ve zvýšení 

tržeb z důvodů větší disponibility nové lokomotivy, což se projeví ve větším množstvím 

ujetých kilometrů a s nimi spojenou výši tržeb. 

Jako dodatečné kritérium pro potenciální investory slouží diskontovaná doba úhrady, 

která nám říká, za jakou dobu se vrátí samotná investice do nákupu zařízení. V případě 

nákupu lokomotivy Siemens Vectron byla vypočtena diskontovaná doba návratnosti na 3 roky 

a 160 dní. Rozhodnutí na základě diskontované doby úhrady se provádí pomocí porovnání 

vypočtené doby s předem určenou hranící podnikem. Lze tedy v odvětví železniční nákladní 

dopravy jednoznačně hodnotit investici do dlouhodobého zařízení, v podobě nové lokomotivy 

s dobou úhrady v délce 3,5 roku, za ekonomicky přínosný projekt.  
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5 Závěr 

V dnešní dynamické a rychle se měnící době musí společnosti efektivně vynakládat 

finanční prostředky do rentabilních projektů a také volit pro své investice optimální formu 

financování. Cílem investičního rozhodování firem je alokace finančních prostředků 

do projektů, které přispějí k dlouhodobým strategickým cílům firmy v podobě maximalizace 

tržní hodnoty.  

Cílem této diplomové práce byla analýza ekonomické efektivnosti dvou investičních 

variant v podobě nákupu lokomotivy Siemens Vectron a rekonstrukce potenciální zastaralé 

lokomotivy na dnešním trhu. Hlavním cílem práce bylo rozhodnutí, zda je efektivnější 

investice do nákupu nového dlouhodobého majetku nebo rekonstrukce zařízení a v druhé řadě 

optimalizace financování obou investičních variant.  

Samotná práce je rozdělená do tří částí. Úvodní část diplomové práce byla zaměřena 

na teoretická východiska, která jsou nezbytná k pochopení podstaty investičního rozhodování. 

V úvodu druhé části práce byla představena společnost, se kterou byla sestavena 

vstupní data pro výpočet. Další kapitola obsahuje stěžejní část diplomové práce, a to 

stanovení peněžních toků investic. Určení peněžních toků však v praxi nebývá snadným 

úkolem. Řadu nezbytných vstupních dat pro výpočet nemá podnik k dispozici, a musí se 

provést predikce hodnot na mnoho let dopředu. Správné určení vývoje budoucích cash flow 

výrazně ovlivňuje přesnost výpočtu, a proto byla stanovení peněžních toků věnována 

mimořádná pozornost. Na základě stanovených dat byla pomocí metody čisté současné 

hodnoty vyčíslena přidaná hodnota, kterou vygenerují jednotlivé investiční varianty za 10 let 

své činnosti a diskontovaná doba úhrady obou investic.  

V závěrečné kapitole byla pomocí čisté současné hodnoty vyhodnocena optimální 

struktura financování pro investiční variantu nákupu nové lokomotivy a rekonstrukce. 

Z výsledku analýzy financování v podobě vlastního kapitálu, bankovního úvěru a leasingu se 

jeví z velikosti ČSH jako optimální varianta financování pomocí bankovního úvěru pro obě 

investiční varianty. Jako hlavní výstup z této diplomové práce je však rozhodnutí, zda je 

ekonomický výhodnější nákup nové lokomotivy společnosti Siemens nebo rekonstrukce 

potenciální zastaralé lokomotivy. Z analýzy ČSH jednoznačně vyplývá, že pro investora je 

výhodnější nákup nové lokomotivy Siemens Vectron.  
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Seznam zkratek 

DM   dlouhodobý majetek 

OM   oběžný majetek 

∆ČPK   změna čistého pracovního kapitálu 

KV   kapitálový výdaj 

PM   příjem z prodeje majetku 

DE   daňový efekt 

CKkr   cizí kapitál krátkodobý 

EAT   čistý zisk po zdanění 

EBIT   zisk před zdaněním a úroky 

EBITDA  zisk před zdaněním, úroky, odpisy a amortizací 

ROCE   rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu 

DÚ   prostá doba úhrady, diskontovaná doba úhrady 

t,j   jednotlivá léta investice 

FCFEt,j   peněžní příjmy v jednotlivých letech investice 

ØPP   průměrné peněžní příjmy  

i   požadovaná výnosnost, úroková míra 

ČSH   čistá současná hodnota 

NPV   net present value 

VVP   vnitřní výnosové procento 

IRR   internal Rate of Return 

IZ   index ziskovosti 

PI    profitability index 

N   doba výstavby 

n   jednotlivá léta výstavby 
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T    doba životnosti projektu 

IP    investiční projekt 

VH   výsledek hospodaření 

FCFE   volné peněžní prostředky 

PV (FCFE)  diskontované volné peněžní prostředky 

CF   cash flow 

Réalné CF  CF po diskontování 

Nominální CF  CF po diskontování 

Df    diskontní faktor 

S   saldo bankovního úvěru 

S
C   

kladná úvěrová bilance (čerpání úvěru) 

S
S
   záporná úvěrová bilance (splátka úvěru) 
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