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1 Úvod 

Investice do obnovy a nákupu nového majetku představují důležitý předpoklad 

úspěchu podniku v konkurenčním boji v náročných podmínkách tržní ekonomiky. 

Samotnému investování předchází činnost, jež se nazývá investiční rozhodování. Smyslem 

tohoto rozhodování je analýza všech efektů, které by daná investice přinesla a zhodnocení 

jejího celkového přínosu pro podnik. Jedná se tak o jednu z nejdůležitějších činností 

manažerů, jelikož ovlivňuje hospodaření a finanční stabilitu podniku dlouhodobě 

v budoucnosti. Výsledkem investičního rozhodování je především rozhodnutí o přijetí či 

odmítnutí investičního projektu, přičemž je využito řady nástrojů, kterými dochází 

k zhodnocení efektivnosti investičních projektů, jež mají konečné rozhodnutí usnadnit. 

K efektivnímu hodnocení je vyžadováno nejen zohledňování budoucích možností, ale 

i minulých chyb a nedostatků, neboť předpokládané parametry těchto projektů se mohou 

značně lišit od hodnot skutečných. K těmto účelům slouží tzv. postaudit, pomocí kterého by 

mělo dojít k ponaučení se především z minulých neúspěchů vzniklých při přípravě a realizaci 

investičních projektů. 

Cílem diplomové práce je provedení postauditu investičního projektu, který byl 

realizován společností DOLS - výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a. s., v rámci 

kterého bude využita analýza citlivosti a analýza odchylek čisté současné hodnoty na bázi 

peněžních toků. 

Diplomová práce bude rozdělena do dvou stěžejních částí, teoretické a praktické. 

V teoretické části bude vysvětlena metodologie investičního rozhodování obsahující 

především klasifikaci, zdroje financování, kritéria hodnocení investičních projektů a rizika 

související s investičním rozhodováním. 

Praktická část diplomové práce bude rozdělena do dvou kapitol, přičemž v první 

z nich bude uvedena charakteristika hodnocené investice a společnosti, pro kterou bude 

postaudit proveden. V kapitole bude uvedeno také hodnocení efektivnosti investice určené 

v předinvestiční fázi. 

Ve třetí kapitole je praktické využití teoretických poznatků z úvodní části práce. V této 

kapitole budou porovnány předpokládané hodnoty se skutečně dosaženými. K rozboru 

rizikových faktorů bude využito pyramidového rozkladu analýzy odchylek zvoleného kritéria. 

Součástí kapitoly bude i analýza citlivosti, při které budou zkoumány vlivy vybraných faktorů 

na výši kritéria a závěr kapitoly bude věnován zhodnocení postauditu investičního projektu.  
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2 Popis metodiky investičního rozhodování 

Investiční rozhodování patří mezi nejvýznamnější manažerské činnosti, jelikož 

následky těchto rozhodnutí ovlivňují podnik dlouhodobě s určitou setrvačností a velmi 

výrazně působí na jeho fungování i v budoucnosti. Vliv na vývoj podniku je zapříčiněn 

především objemem vynakládaných zdrojů při realizaci těchto investic a při neúspěšné 

a neefektivní investici může dojít k ohrožení finančního zdraví podniku, což může v krajním 

případě znamenat i jeho zánik.  

Z obecného hlediska jsou investice statky, které nejsou určeny k okamžité spotřebě, 

ale k vytváření dalších statků v budoucnosti. Rozhodování o realizaci investičních projektů je 

charakteristické časovou náročností, vysokými požadavky na kvalitu managementu 

a značnými dopady na podnik, jelikož se mnohdy jedná o investice strategického charakteru. 

Přijetí investic by mělo být v souladu s investiční strategií podniku. Hlavními strategickými 

cíly společností je především růst tržní hodnoty firmy a dosažení určitého stupně rentability 

vloženého kapitálu. 

Hlavním smyslem investičního rozhodování je tedy přijmout či zamítnout investiční 

projekt při zohlednění všech možných rizik, která jsou s danou investicí spojena. 

Teoretická část práce vychází především z publikací Dluhošová (2010); Hnilica, Fotr 

(2009); Fotr, Souček (2011); Fotr, Souček (2005); Valach (2010) a Vytlačil (2008). 

2.1 Klasifikace investičních projektů 

Klasifikace investičních projektů je vytvořena z důvodu volby vhodné metody 

hodnocení efektivnosti investic a rovněž pro určení řídící úrovně v podniku, která o dané 

investici rozhoduje. Druh investice tedy stanovuje výběr ekonomického kritéria hodnocení, 

avšak některé investice je nutné realizovat bez ohledu na jejich efektivnost. Nejčastějšími 

příklady jsou investice realizované z důvodu zvýšených ekologických požadavků na výrobu. 

Investiční projekty lze kategorizovat podle řady odlišných kritérií. Následující vybraná 

klasifikace je rozdělena do hledisek, která lze považovat za základní a nejvýznamnější dle 

Dluhošová (2010).  
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Podle vlivu na podnikovou ekonomiku 

Mezi investice, které se člení dle vlivu na podnikovou ekonomiku, patří náhrada 

zařízení, výměna zařízení, expanze dosavadního výrobku, vývoj, výroba a prodej nového 

výrobku a ostatní investiční projekty. 

Při náhradě zařízení je investice realizována obvykle z důvodu nevyhnutelné náhrady 

opotřebovaného zařízení, přičemž nahrazení se provádí bez zvláštních předchozích analýz 

a rozhodovacích procesů. 

Výměna zařízení je uskutečněna za účelem snížení nákladů, kdy dochází k výměně 

provozuschopného, avšak zastaralého, zařízení, jehož využívání je příliš nákladné. Výměnu je 

nutné zdůvodnit zevrubnější analýzou, ve které je rozhodovacím kritériem obvykle rozdíl 

mezi vynaloženými výdaji na výměnu výrobního zařízení a úsporou výrobních nákladů.  

Expanze dosavadního výrobku za účelem rozšíření trhu si žádá komplexnější 

rozhodnutí, které je provedeno na vyšším stupni řízení. Expanze i vyžaduje průzkum trhu, 

především odhad poptávky a budoucí ceny výrobků. 

Vývoj, výroba a prodej nového výrobku a expanze na nové trhy představuje vysoce 

nákladnou a rizikovou záležitost. Z tohoto důvodu je nutná detailní analýza, při které se 

využívají náročné metody. Celý průběh realizace bývá součástí strategického plánu 

a schválení je obvykle v rukou vrcholového managementu podniku. 

Mezi ostatní investiční projekty jsou zahrnuty například výstavby administrativních 

budov nebo parkovišť. Kritérium výběru a rozhodovací orgán je zvolen na základě velikosti 

projektu. 

Z hlediska účetnictví 

V rámci účetnictví se investice člení na finanční, hmotné a nehmotné. 

Finanční investice souvisí s nákupem dlouhodobých cenných papírů, vkladů do 

investičních a jiných společností za účelem dalšího obchodování a získání výnosů z jejího 

držení. 

Hmotné investice jsou realizovány z důvodu rozšíření výrobní kapacity podniku. 

Zahrnují výstavbu nových budov, staveb, nákup pozemků bez ohledu na výši pořizovací ceny 

a nákup strojů, výrobních a dopravních prostředků potřebných k další výrobě s pořizovací 

cenou vyšší než 40 tis. Kč a dobou použitelnosti delší než jeden rok.  
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Nehmotné investice představují nákup know-how, licencí, softwarů, dále výdaje na 

vzdělání, založení podniku a podobné činnosti podniku za podmínky vyšší ceny než 60 tis. 

Kč. V opačném případě se výdaje zahrnují přímo do provozních nákladů. 

Investiční rozhodování o reálných investicích, které zahrnují hmotné i nehmotné 

investice, je taktéž v odborné literatuře nazýváno kapitálovým rozpočetnictvím. 

Podle vztahu k rozvoji podniku 

Rozvojové, obnovovací a regulatorní investice se rozlišují dle této kategorizace.  

Rozvojové investice rozšiřují stávající produkci výrobků či služeb podniku. Přínos je 

možné spatřit v nárůstu tržeb. 

Obnovovací investice obměňují stávající zastaralá zařízení, jež zatěžují podnik 

především vysokými provozními náklady. 

Regulatorní investice jsou realizovány za účelem dalšího provozu podniku, jelikož 

cílem těchto investic je dosažení souladu s existujícími zákony a nařízeními. Jedná se 

například o investice zaměřené na splnění nároků na ochranu životního prostředí a zvyšování 

bezpečnosti práce. 

Podle vzájemného vlivu projektů 

Investiční projekty se dle tohoto členění dělí na investice substituční, nezávislé 

a komplementární. 

Substituční investice představují vzájemně se vylučující projekty, tzn. přijetí jednoho 

projektu znemožňuje přijetí druhého, z důvodů technologických anebo jejich možné 

využitelnosti. 

V případě nezávislých investic může být přijato více projektů současně. Příkladem 

může být stavební firma, která při nákupu nakladače může současně investovat do nákupu 

softwarového programu. 

Komplementárními investicemi jsou označovány vzájemně se doplňující projekty, 

u nichž přijetí jednoho projektu přispívá k realizaci druhého. V rámci těchto projektů je nutné 

posuzovat jednotlivé projekty jako celek. 

Podle výchozích podmínek realizace 

Kategorizace projektů podle výchozích podmínek rozlišuje investice na zelené louce 

a v zavedeném podniku. 
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Na zelené louce představují projekty nového podniku nebo projekty v samostatně 

vyčleněné organizaci mateřského podniku, které neovlivňují jiné činnosti podniku. 

V zavedeném podniku dochází k realizaci projektů, u kterých se předpokládá vzájemná 

vazba s ostatní činnosti podniku. 

Podle způsobu financování 

Z hlediska způsobu financování se investice člení na nezadlužené a zadlužené, které, 

na rozdíl od nezadlužených, jsou financovány nejen z vlastních zdrojů, ale i z cizích. 

Podle typu peněžního toku 

V rámci kategorie peněžního toku dochází k dělení projektů na konvenční 

a nekonvenční. 

Konvenční investice jsou charakteristické kapitálovými výdaji v prvotním období 

a následujícími obdobími s převahou provozních příjmů. 

U nekonvenčních investic dochází k častějším změnám kladných a záporných 

peněžních toků, které jsou například způsobeny rekultivačními prácemi po skončení těžby 

nebo nezbytnou generální opravou zařízení po určité době provozu. 

2.2 Fáze investičního procesu 

Základní podmínkou úspěchu v oblasti dlouhodobého strategického rozvoje podniku 

je kvalitní příprava a následná realizace investičního projektu. Je tedy zapotřebí celému 

investičnímu procesu věnovat patřičnou pozornost. Celý proces je možno rozdělit do několika 

fází, které charakterizují průběh jednotlivých etap investičního života projektu. Mezi základní 

fáze procesu patří 

- předinvestiční fáze, 

- investiční fáze, 

- provozní fáze, 

- fáze ukončení a likvidace projektu. 

2.2.1 Předinvestiční fáze 

Předinvestiční přípravě by měla být věnována zvýšená pozornost, jelikož je základním 

předpokladem úspěšné realizace investičního projektu. Výsledek celého projektu závisí 

především na výsledné analýze vykonané v předinvestiční fázi, která se zpracovává na 
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základě technicko-ekonomické studie projektu. Studie vyhodnocuje veškeré marketingové, 

technologické, ekonomické, finanční a ostatní důležité informace o plánované investici. 

Výsledkem této studie je stanovení přínosu realizací investice pro danou společnost. 

Předinvestiční fáze zahrnuje několik dalších dílčích etap, které usnadní výběr investice. 

Identifikace projektu je prvotním krokem a představuje sběr, zpracování 

a vyhodnocení všech dostupných informací o jednotlivých podnikatelských příležitostech 

podniku. Dluhošová (2010) tvrdí, že podněty pro podnikatelské příležitosti jsou získávány 

neustálým sledováním a vyhodnocováním podnikatelského okolí (exportní možnosti, nové 

produkty, zdroje surovin, nové technologie apod.). Požadavkem této studie je stručnost a nižší 

nákladnost. Výstupem vyhodnocení příležitostí je tvorba portfolia, které by mohlo být pro 

podnik efektivní a přínosná. 

Předběžný výběr je základem pro konečné rozhodnutí týkající se realizace či nepřijetí 

projektu. V tomto případě se jedná o velmi časově i finančně náročný proces. V některých 

případech bývá výstupem této části zpracování technicko-ekonomické studie, jež představuje 

mezistupeň výběru konkrétního projektu. Na základě těchto podkladů dochází k rozhodnutí, 

zda bude provedena detailní technicko-ekonomická analýza nebo dojde ke zrušení veškerých 

dalších přípravných operací týkajících se projektu. 

Při technicko-ekonomické studii proveditelnosti dochází k podrobnému zpracování 

investičního projektu. Účelem etapy je poskytnutí veškerých podkladů potřebných 

k investičnímu rozhodnutí. V porovnání s předběžným výběrem, respektive s předběžnou 

technicko-ekonomickou studií, je u této studie kladen mnohem větší důraz na přesnost, 

přičemž by studie měla vycházet ze situace na trhu včetně její prognózy a z interních 

podnikových podmínek. Zapotřebí je vypracovat důkladnou finančně-ekonomickou analýzu 

a hodnocení, která se zpracovává pro více variant řešení. Tato analýza by měla být 

vypracována týmem odborníků složeného z různých oblastí, s kterými daná investice souvisí. 

Nezbytnou součástí je taktéž identifikace rizik a analýza jejich dopadů na projekt, jelikož je 

studie podkladem nejen pro samotný podnik, ale i pro finanční instituce, které by mohly 

spolufinancovat investici. I když finanční instituce v rámci hodnocení využívají vlastní 

postupy, může podnik získat vyšší důvěryhodnost z důvodu zahrnutí možných odchylek od 

skutečnosti managementem podniku. Výsledná zpráva technicko-ekonomické studie obsahuje 

nejvhodnější variantu projektu, která je v souladu se stanovenými cíly podniku, stanovení 

harmonogramu jednotlivých etap, kvantifikaci finančních toků, způsob financování 

a sestavení základních výkazů včetně propočtu kritérií hodnocení projektu.  
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2.2.2 Investiční fáze 

Investiční fáze představuje činnosti související s vlastní realizací projektu od jeho 

zadání až po uvedení do provozu. Podmínkou zahájení vlastní realizace investiční fáze 

projektu je vytvoření právních předpokladů, získání potřebných finančních prostředků 

a sestavení projektového týmu, který bude dohlížet na průběh realizace projektu. 

Investiční fáze se obvykle skládá z dílčích etap, které jsou tvořeny zpracováním 

úvodní a realizační projektové dokumentace, rozhodnutím o zahájení výstavby a její realizací, 

zkušebním provozem a uvedením do provozu. 

2.2.3 Provozní fáze 

Provozní fází je myšleno období, během kterého jsou produkovány výrobky a služby 

na investičním technologickém celku. V této fázi jsou tedy generovány peněžní toky 

z investice a na základě jejího provozu dochází k zjištění, což umožňuje zhodnocení, zda je 

daná investice pro podnik ekonomicky efektivní. Efektivnosti je dosaženo v případě, že 

peněžní toky generované investicí v této fázi převyšují investiční výdaje na počátku. 

Úspěšnost průběhu této fáze výrazně ovlivňuje kvalita zpracování technicko-ekonomické 

studie vypracovaná v předinvestiční fázi. 

Problémy spojené s provozní fází by měly být zkoumány jak z krátkodobého, tak 

i dlouhodobého hlediska. Krátkodobý pohled se týká období, jež následuje krátce po spuštění 

provozu, a je spojen s problémy s technologickým procesem či nedostatečně kvalifikovaným 

personálem. Většina těchto problémů se dá odstranit a lze jim také v investiční fázi předejít 

lepší přípravou. Dlouhodobé hledisko je zaměřeno na strategii projektu, které je úzce spjato se 

souvisejícími náklady a tržbami podniku. Ke změnám z tohoto hlediska dochází jen velmi 

obtížně a vyžadují často další nákladná opatření. Problémům se však dá vyhnout již 

v předinvestiční fázi v případě dobře zpracovaných předinvestičních studií všech stupňů. 

2.2.4 Fáze ukončení a likvidace projektu 

Tato fáze představuje závěrečnou fázi života projektu, přičemž zahrnuje jak příjmy 

z likvidovaného majetku, tak i náklady spojené s jeho likvidací. Při hodnocení ekonomické 

výhodnosti projektu je nutné zahrnout také náklady související s ukončením jeho provozu. 

Fotr (2011) tvrdí, že jde zejména o potenciální likvidační náklady, tj. náklady spojené 

s likvidací zařízení, a někdy i o nutnost tvoření rezerv, které pak mohou mít dopad na peněžní 

toky projektu po dobu provozu, a tím i na ukazatele ekonomické efektivnosti projektu. Pro 

likvidační fázi jsou charakteristické činnosti, jako jsou demontáž zařízení či jeho likvidace. 
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Likvidační hodnota projektu vyjadřuje rozdíl příjmů a výdajů z likvidace a je součástí 

peněžního toku investice v posledním roce provozu. 

2.3 Zdroje financování investic 

Oblast financování je nutno významně brát na zřetel, jelikož má úzký vztah 

k hodnocení rizikovosti projektu. Realizace investic, která je pochopitelně spojena 

s financováním, se uskutečňuje nejen v podnikové sféře, ale i u neziskových organizací. Proto 

je důležité věnovat této oblasti obdobnou pozornost jako ostatním přípravným krokům 

vedoucím k úspěšné realizaci a řízení investičních projektů. 

Financování investic představuje činnost zabývající se získáváním finančních zdrojů 

a jeho optimálním složením z různých zdrojů za účelem pořízení reálných podnikových 

investic. Zdroje financování je možno členit podle několika hledisek, přičemž mezi 

nejvýznamnější patří dělení dle původu a vlastnictví kapitálu. Ve vztahu s původem je 

rozlišován interní a externí kapitál, v případě vlastnictví jsou rozeznávány vlastní a cizí 

zdroje. 

Interní kapitál představuje výsledky vlastní podnikatelské činnosti podniku. V případě 

financování investic výhradně interními zdroji hovoříme o tzv. samofinancování. Interní 

zdroje jsou tvořeny především ze zisku po zdanění, jenž podnik vytvořil v minulosti 

a nerozdělil mezi vlastníky, a z odpisů, které odpovídají peněžnímu vyjádření opotřebování 

hmotného i nehmotného majetku za dané období. Výhoda, ve srovnání s externím kapitálem, 

spočívá v nezvyšujícím se stupni zadlužení firmy a z toho plynoucí snížení finančního rizika 

podniku. Nevýhodou však je dražší zdroj financování a nestabilita zdroje. 

Za externí kapitál je považován kapitál, který podnik získá od jiných subjektů bez 

ohledu na její druh, například podniky, banky, pojišťovny apod. Do externích zdrojů patří 

vklady vlastníků, ze kterých podnik získává vlastní kapitál při svém vzniku, investiční úvěry, 

leasing atd. 

Vlastní zdroj financování je základem jakéhokoli podnikání a je tvořen především 

ziskem, odpisy a vklady vlastníků společnosti. Jedná se tedy o bezpečný zdroj financování 

investičních projektů. 

Cizí zdroje jsou charakterizovány jako prostředky, které byly podniku zapůjčeny 

a které bude muset v budoucnosti vrátit s dodatečnými náklady, úroky. Do interních zdrojů 

patří především investiční dlouhodobé úvěry, obligace, leasing a krátkodobé provozní úvěry. 
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2.4 Parametry hodnocení investičních projektů 

Základními faktory, které ovlivňují rozhodnutí investora či výsledky metod hodnocení 

efektivnosti investic, jsou peněžní toky investice, doba životnosti, čistá současná hodnota 

a náklad kapitálu. 

2.4.1 Peněžní toky investice 

Realizace investičních projektů je prováděna za účelem budoucích efektů, které mají 

podobu peněžních výdajů a příjmů, jenž slouží k zajištění rozvoje a fungování podniku. 

Nezbytným krokem je relevantní stanovení peněžních toků generovaných investicí, na jejímž 

základě dochází k vyhodnocení efektivnosti investice. Vyhodnocení vychází 

z hodnot predikce peněžních toků stanovených v období životnosti projektu. Rozhodování 

o investičním projektu je stanoveno z příjmů a výdajů, které znamenají změnu oproti situaci 

před realizací projektu. Je tedy nutné oddělit pouze ty peněžní toky, které odpovídají rozdílu 

mezi stavem před realizací investice a po její realizaci. Peněžní toky, neboli cash-flow, jsou 

tvořeny kapitálovými výdaji a provozními příjmy. 

Volné peněžní toky 

Volné peněžní toky jsou dány rozdílem investičních příjmů s vynaloženými výdaji 

investice. Jedná se o peněžní toky, které jsou investicí generovány ve všech etapách života 

projektu. V závislosti na způsobu vymezení kategorie kapitálu se rozlišují volné peněžní toky 

z celkového kapitálu, volné peněžní toky pro vlastníky a volné peněžní toky pro věřitele. 

Volné peněžní toky z celkového kapitálu jsou tvořeny celkovými peněžními toky 

z investice bez ohledu na to, komu jsou určeny. Zahrnují tak peněžní toky jak pro vlastníky, 

tak i věřitele a matematicky tento vztah vyjadřuje rovnice jako 

 FCFDFCFEFCFF  , (2.1) 

kde FCFF jsou volné peněžní toky z celkového kapitálu, FCFE jsou volné peněžní toky pro 

vlastníky a FCFD odpovídají volným peněžním tokům pro věřitele. 

Volné peněžní toky pro vlastníky představují toky určené pouze vlastníkům podniku. 

Tyto volné toky se skládají z provozní, investiční a finanční činnosti podniku. Vyjadřují se 

následujícím vztahem 

 SINVČPKODPEATFCFE  , (2.2) 
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kde EAT je čistý zisk, ODP jsou odpisy, ČPK  znázorňuje změnu stavu čistého pracovního 

kapitálu, INV jsou investiční výdaje a S je saldo čerpání úvěrů a splátek úvěrů v témže roce. 

Volné peněžní toky pro věřitele charakterizují toky plynoucí věřitelům a jsou určeny 

vztahem 

 StúrokyFCFD  )1( , (2.3) 

kde t je sazba daně z příjmů a S je saldo dluhu z pohledu věřitele vyjadřující rozdíl mezi 

příjmy z inkasovaných splátek z úvěru a výdaji na poskytnuté úvěry. 

Na základě předešlých vztahů lze sloučením rovnic vyjadřujících volné peněžní toky 

pro vlastníky a věřitele vyjádřit peněžní toky z celkového kapitálu následujícím způsobem 

 )1( túrokyINVČPKODPEATFCFF  , (2.4) 

přičemž došlo k vyrušení salda dluhu S, neboť se z pohledu vlastníků i věřitelů proměnná 

vyváží. 

Nahrazením čistého zisku EAT ziskem před zdaněním a úroky EBIT, lze peněžní toky 

z celkového kapitálu vyjádřit vztahem 

 INVČPKODPtEBITFCFF  )1( . (2.5) 

V případě, že se jedná o nezadlužený podnik a celkový kapitál je tedy tvořen pouze 

vlastním kapitálem, jsou volné peněžní toky vlastního kapitálu (FCFEU) shodné s volnými 

peněžními toky celkového kapitálu (FCFFU). Za těchto okolností jsou volné peněžní toky 

tvořeny pouze peněžními toky z činnosti provozní a investiční, jelikož se náklad na cizí 

kapitál v podobě úroků v tomto případě nevyskytuje. Výsledné matematické vyjádření má 

tuto podobu 

 INVČPKODPEATFCFEU  . (2.6) 

Obr. 2.1 Volné finanční toky dle druhu kapitálu 

KAPITÁL 
Nezadlužený Zadlužený 

Celkový kapitál Vlastní kapitál Cizí kapitál Celkový kapitál 

Typ FCF FCFEU = FCFFU FCFE FCFD FCFF = FCFE+FCFD 

Free Cash 

Flow 

 + zdaněné úroky + zdaněné úroky 

+ čistý zisk 

+ odpisy 

- Δ ČPK 

+ čistý zisk 

+ odpisy 

- Δ ČPK 

 

+ čistý zisk 

+ odpisy 

- Δ ČPK 

 + saldo úvěrů - saldo úvěrů  

- investice - investice  - investice 

Zdroj: Dluhošová (2010, s. 28) 
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Jednorázové kapitálové výdaje 

Kapitálové výdaje investičního projektu zahrnují výdaje na pořízení dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku a výlohy na přírůstek čistého pracovního kapitálu. Na 

základě předchozího tvrzení je vztah možno zapsat následovně 

 ČPKINVJKV  , (2.7) 

kde JKV jsou jednorázové kapitálové výdaje. 

Investiční výdaje v případě dlouhodobého hmotného majetku představují především 

výdaje na koupi výrobních a technologických zařízení, pozemků, budov aj. Rovněž zde patří i 

technické zhodnocení hmotného majetku a součástí jsou i výdaje na zpracování technicko-

ekonomických studií, technické a projektové dokumentace, náklady na montáž apod. Mezi 

výdaje na dlouhodobý nehmotný majetek patří především výdaje na nákup softwarů, patentů, 

licencí. Obvykle jsou investiční výdaje vynakládány v období předinvestiční fáze, tzn. před 

zařazením investice do obchodního majetku podniku. U obnovovacích investic realizovaných 

v zavedeném podniku jsou do kapitálových výdajů rovněž zahrnuty výdaje spojené 

s prodejem a likvidací vyřazeného majetku. Příjmy z prodeje majetku však jsou ještě součástí 

peněžních toků z investice. 

Výdaje na přírůstek čistého pracovního kapitálu tvoří druhou položku kapitálových 

výdajů. Změna v objemu oběžného majetku, která je vyvolána novou investicí, vyžaduje další 

výdaje. Tyto prostředky jsou vázány ve formě zásob, pohledávek a krátkodobého finančního 

majetku. Zmiňované prostředky se snižují o hodnotu krátkodobých závazků, které jsou 

investicí vyvolány. Přírůstek oběžného majetku je způsoben především rozvojovými 

investicemi, jež rozšiřují fixní majetek, a je způsoben technologickými, organizačními 

a jinými faktory jako jsou splatnosti pohledávek a dodávkové cykly. U obnovovacích projektů 

nebývá nárůst výrazný.  

Provozní příjmy z investice 

Vyčíslení budoucích provozních příjmů, které plynou podniku během provozní fáze 

investice, představuje další obtížný úkol. I když jsou v období provozu generovány peněžní 

příjmy, může taktéž dojít ke vzniku investičních nebo finančních výdajů. 

Jestliže se nepředpokládá s dalšími investicemi v průběhu provozní fáze, jsou provozní 

příjmy z investice tvořeny čistým ziskem, odpisy a odpočtem změny čistého pracovního 

kapitálu. Vztah lze zapsat takto 

 ČPKODPEATFCF  . (2.8) 
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2.4.2 Doba životnosti investičního projektu 

Dalším významným parametrem každé investice je stanovení doby životnosti. Jedná 

se o období provozní fáze, tzn. období, pro které se provádí odhad peněžních toků. V rámci 

doby životnosti je zapotřebí rozlišovat ekonomickou a technickou dobu životnosti. Zatímco 

technická doba životnosti je spojena s fyzickým opotřebením zařízení při zohlednění 

technických proporcí dlouhodobého majetku, ekonomická doba životnosti je ovlivněna 

ekonomickou využitelností produktů investice. Využitelnost je dána délkou časového 

horizontu reálné poptávky po produktech a ovlivňuje ji řada faktorů, především délka 

životního cyklu výrobku a technický pokrok v odvětví. Při srovnání je tedy nepochybně 

ekonomická životnost kratší než technická. 

2.4.3 Čistá současná hodnota 

Ukazatel čisté současné hodnoty se využívá v převážné většině případů pro 

zhodnocení efektivnosti investičních projektů. Jeho smyslem je poskytnout hodnotiteli přínos 

v absolutním vyjádření, který je dán rozdílem současné hodnoty provozních příjmů 

a současné hodnoty kapitálových výdajů vynaložených k realizaci projektu. Metoda čisté 

současné hodnoty bude více rozvedena v kapitole věnované dynamickým kritériím hodnocení 

investice, tedy v kapitole 2.5.2.1. 

2.4.4 Náklady kapitálu 

Náklady kapitálu představují pro podnik výdaj, který je nutno vynaložit za získání 

jednotlivých forem kapitálu. Jedná se o podstatný faktor v rámci hodnocení projektů na 

základě kritérií založených na faktoru času. Náklady kapitálu se používají jako diskontní 

sazba při výpočtu současné hodnoty peněžních toků z investice. Hodnota nákladu kapitálu je 

u každé formy odlišná a závislá na mnoha faktorech, přičemž mezi nejčastější se řadí 

kapitálová struktura projektu a způsob financování. Ze strany investora odpovídají náklady 

kapitálu minimální požadované míře výnosnosti vloženého kapitálu.  

Pro samotné stanovení výše nákladu kapitálu je nezbytné provést kategorizaci kapitálu 

na jednotlivé složky. Z tohoto hlediska se rozlišují náklady na vlastní kapitál (RE), náklady na 

cizí kapitál (RD) a náklady na celkový kapitál (WACC). 

Náklady na vlastní kapitál 

Náklady na vlastní kapitál se považují za nejvyšší a jsou charakterizovány jako 

minimální požadovaná míra výnosnosti kapitálu ze strany vlastníků podniku. Důvodem jejich 



17 

vysoké ceny je neexistence daňového štítu a vyšší rizikovost pro vlastníky podniku, a proto 

s vyšší rizikovostí rostou také nároky na její výnosnost. Rizikovost je způsobena dlouhým 

intervalem a nejistotou návratnosti těchto prostředků věřitelům, kteří jej vložili přímo do 

podniku.  

Způsob stanovení nákladů na vlastní kapitál je, jak již bylo zmíněno v předchozím 

odstavci, náročné a pro tyto účely se využívají metody vycházející z tržních přístupů či 

z účetních dat. Aplikace jednotlivých metod závisí na rozvinutosti finančního trhu 

a dostupnosti dat. Základními metodami, které se využívají při odhadu těchto nákladů, patří 

model oceňování kapitálových aktiv (CAPM), arbitrážní model oceňování (APM), 

dividendový model a stavebnicový, dle Dluhošová (2010). 

Model oceňování kapitálových aktiv (CAPM) odpovídá tržnímu přístupu stanovení 

nákladů na vlastní kapitál a je využíván především v anglosaských zemích. Představuje 

rovnovážný model oceňování kapitálových aktiv, neboť mezní sklon očekávaného výnosu 

a rizika je identický. Metoda je založena na funkčním lineárním vztahu mezi výnosem aktiva 

a tržním portfoliem, kterým je reprezentováno riziko celého trhu. Model oceňování 

kapitálových aktiv je jednofaktorovým modelem a odhad koeficientu   se provádí s využitím 

metody regresní analýzy. Model CAPM-SML beta verze je charakterizován rovnicí 

  FMEFE RRERRE  )()(  , (2.9) 

kde E(RE) je očekávaná střední hodnota výnosu vlastního kapitálu, RF je bezriziková sazba, 

E  je koeficient citlivosti dodatečného výnosu vlastního kapitálu na dodatečný výnos tržního 

portfolia a E(RM) je očekávaný výnos tržního portfolia. 

Beta koeficient je ovlivněn zadlužeností firmy a je možné jej stanovit jako hodnotu 

beta zadlužené firmy  v závislosti na beta nezadlužené firmy a zadluženosti vlastního kapitálu, 

dle Dluhošová (2010). Matematicky lze tvrzení vyjádřit takto 

 








E

D
tUL )1(1 , (2.10) 

kde L je beta zadlužené firmy, U vyjadřuje betu nezadlužené firmy, t je daňová sazba, D je 

úročený cizí kapitál a E je vlastní kapitál. 

Arbitrážní model oceňování (APM) je alternativním modelem oceňování aktiv, který je 

rovněž založen na tržních datech při stanovení nákladů na vlastní kapitál. Na rozdíl od 

modelu oceňování kapitálových aktiv se jedná o vícefaktorový model, jelikož zohledňuje více 

rizikových faktorů, kterými mohou být faktory makroekonomické i mikroekonomické. 
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Rovnovážnou podmínkou je nemožnost arbitráže, tzn., že investor nemá možnost dosáhnout 

arbitrážního zisku. Odhad parametrů beta lze provést prostřednictvím vícerozměrných metod 

regresní analýzy, tedy metodou nejmenších čtverců a metodou maximální věrohodnosti. 

Model APM odpovídá vztahu 

    
j

FjEjFE RRERRE )( , (2.11) 

kde Ej  je koeficient citlivosti dodatečného výnosu vlastního kapitálu na dodatečný výnos j-

tého faktoru a E(Rj) je očekávaný výnos j-tého faktoru. 

Dividendový model je využíván pro oceňování akcií za předpokladu, že tržní cena 

akcie je dána současnou hodnotou budoucích dividend z této akcie v jednotlivých letech. 

Tržní cenu akcie lze stanovit jako perpetuitu v případě nekonečné doby držby akcie 

a konstantní hodnoty dividendy. Vztah pro určení nákladů na vlastní kapitál je vyjádřen takto 

 
akciecenatržní

DIV
RE  , (2.12) 

kde RE jsou náklady na vlastní kapitál a DIV je hodnota dividendy. 

Za předpokladu konstantního růstu hodnoty dividendy v příštích letech dojde ke 

změně výpočtu nákladů na vlastní kapitál. Výpočet je označován jako Gordonovův 

dividendový model s konstantním růstem a je vyjádřen vztahem 

 g
akciecenatržní

DIV
RE  , (2.13) 

kde g představuje tempo růstu dividendy. 

Stavebnicové modely jsou využívány v ekonomikách s nedokonalým kapitálovým 

trhem a krátkou dobou fungování tržní ekonomiky. Stanovení nákladů kapitálu těmito modely 

je založeno na součtu několika rizikových položek a je používán společnostmi, jejichž akcie 

nejsou obchodovány na kapitálovém trhu. Podob těchto modelů je celá řada, avšak u nás se 

nejčastěji využívá model Neumaierových. 

Stavebnicový model využívaný Ministerstvem průmyslu a obchodu je neustále vyvíjen 

a jeho poslední verze má následující podobu 

 LAfinstabpodFU RRRRWACC  , (2.14) 
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kde WACCU jsou náklady celkového kapitálu nezadlužené firmy, RF je bezriziková úroková 

míra, podR  je riziková přirážka za obchodní podnikatelské riziko, finstabR  je riziková přirážka 

za riziko vyplývající z finanční stability a LAR  je riziková přirážka za velikost podniku. 

Z předchozího vyjádření jsou po úpravě celkové náklady zadlužené firmy určeny jako 

 







 t

A

D
WACCWACC UL 1 , (2.15) 

kde WACCL jsou celkové náklady zadlužené firmy, D je úročený cizí kapitál určený rozdílem 

úplatných zdrojů a vlastního kapitálu a A jsou aktiva. 

Náklady vlastního kapitálu zadlužené firmy lze stanovit takto 
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 , (2.16) 

kde UZ jsou úplatné zdroje, jež jsou dány součtem vlastního kapitálu, bankovních úvěrů 

a obligací, CZ je čistý zisk, Z je hrubý zisk, CZ/Z je daňová redukce a i je úroková míra. 

Velikost jednotlivých rizikových přirážek ze vzorce (2.14) je stanovena na základě 

následujících podmínek. 

Bezriziková úroková míra (RF) je odvozena od výnosů 10letých státních dluhopisů 

a její hodnota je uveřejněna ve finanční analýze podnikové sféry Ministerstva průmyslu 

a obchodu České republiky. 

Podnikatelská riziková přirážka (Rpod) charakterizuje produkční sílu a ke stanovení její 

hodnoty je využíváno rentability aktiv (ROA), která je vyjádřena podílem 

 









A

EBIT
ROA , (2.17) 

kde EBIT je zisk před zdaněním a úroky. Rentabilita je následně porovnána s ukazatelem X1 

vyjadřujícím nahrazování úplatného cizího kapitálu kapitálem vlastním. X1 má podobu 
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1 , (2.18) 

přičemž U jsou úroky, BU jsou bankovní úvěry a výpomoci a O jsou obligace. Jak již bylo 

uvedeno, velikost úplatných zdrojů (UZ) je rovna součtu vlastního kapitálu, obligací 

a bankovních úvěrů a výpomocí. 
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V případě, že ROAX 1 , pak se Rpod stanoví dle minimální sazby podnikatelského 

odvětví. Pokud je 0ROA , pak Rpod je rovno 10 %. Za situace, kdy 10 XROA , je Rpod 

vypočteno vztahem 
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 .  (2.19) 

Stanovení rizikové přirážky charakterizující vztahy životnosti aktiv a pasiv (Rfinstab) 

představuje nejnáročnější výpočet. Nejprve je nutné zjistit velikost celkové likvidity 

společnosti L3, která je dána vztahem 

 
DUBUKZ

OA
L


3 , (2.20) 

kde OA jsou oběžná aktiva, KZ jsou krátkodobé závazky a DU jsou dlouhodobé bankovní 

úvěry a posléze porovnat s hodnotami XL1 a XL2, které jsou rovněž obsaženy v již zmíněné 

finanční analýze podnikové sféry. 

Pokud 13 XLL  , je Rfinstab 10 %. Jestliže je 23 XL  , pak Rfinstab je 0 % a v případě, 

kdy je 231 XLLXL  , se postupuje dle vzorce 

 1,0
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R finstab . (2.21) 

Přirážka charakterizující velikost podniku (RLA) je, jako tomu bylo u podnikatelské 

přirážky, taktéž závislá na objemu úplatných zdrojů. V případě, že 3UZ mld. Kč, pak RLA 

odpovídá 0 %. Jsou-li 1,0UZ mld. Kč, pak RLA se rovná 5 %. Pokud se hodnota úplatných 

zdrojů nachází ve stanoveném rozmezí, poté se RLA vypočte dle vzorce 

 
2,168

).3( 2UZKčmld
RLA


 . (2.22) 

Náklady na cizí kapitál 

Náklady na cizí kapitál jsou představeny úroky nebo kupónovými platbami, které jsou 

podniky povinny platit věřitelům za poskytnutý kapitál. Výše úrokové míry je závislá na 

několika faktorech. Vedle situace na finančních trzích je ovlivněna taktéž délkou období, na 

kterou je kapitál zapůjčen, očekávanou efektivností nebo bonitou klienta. Náklady kapitálu, 
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získaný podnikem v nejrůznějších podobách, jsou zachyceny v podobě úroku sníženého 

o daňovou úsporu, která z daného cizího kapitálu plyne.
1
 

Náklady na cizí kapitál se vyjadřují vztahem 

 )1( tiRD  , (2.23) 

kde RD jsou náklady na cizí kapitál a i je úroková míra z dluhu. 

Pokud má podnik odlišnou strukturu úvěrů, lze náklady na cizí kapitál stanovit jako 

vážený aritmetický průměr z efektivních úrokových sazeb, avšak tento přístup je možný 

v případě znalosti interních informací podniku. Jestliže tyto informace k dispozici nejsou, je 

možné využít odhad úrokové míry prostřednictvím poměru 
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 . (2.24) 

Náklady na celkový kapitál 

Náklady na celkový kapitál obsahují náklad na kapitál získaný jak z vlastních zdrojů, 

tak i ze zdrojů cizích. Jedná se tedy o vyjádření nákladů kapitálu, který je kombinován 

různými formami financování. Náklady na celkový kapitál, v české literatuře označován také 

jako vážené průměrné náklady kapitálu, jsou vyjádřeny vztahem 
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 , (2.25) 

kde C je celkový investovaný kapitál, který je dán součtem cizího i vlastního kapitálu. 

Náklad na celkový kapitál lze mimo jiné využít jako diskontní sazbu při výpočtu 

diskontního faktoru, který je považován za hlavní faktor ovlivňující výši peněžních toků. 

Pomocí tohoto faktoru lze přepočítat budoucí hodnotu peněžních toků na hodnotu současnou. 

Diskontní faktor zohledňuje i faktor času a vzorec vypadá následovně 

 
 tdi

DF



1

1
, (2.26) 

kde DF je diskontní faktor, id je diskontní sazba a t jsou jednotlivé roky životnosti investice. 

                                                 
1
 Jak tvrdí Marek a kol. (2010, s. 161), „pod daňovou úsporou DÚ neboli daňovým štítem (angl. tax shields) se 

rozumí peněžní částka, o níž se sníží daňová povinnost v důsledku vzniku události, která zakládá nárok na 

snížení základu daně nebo na uplatnění slev na dani, nebo vede k jiné skutečnosti mající za následek snížení 

daňové povinnosti“. 
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2.5 Metody hodnocení efektivnosti investičních projektů 

Efektivnost investičních projektů je možné posoudit pomocí celé řady metod, na 

jejichž základě lze následně vybrat optimální investici. Metody slouží k porovnání prostředků, 

které je zapotřebí vynaložit v rámci investičního projektu a ekonomických efektů plynoucích 

z realizace investice. Aby bylo dosaženo vhodného hodnocení, je nezbytné určit předmět 

analýzy a veškeré toky související s danou investicí. Efekt investice je dán rozdílem cílového 

a výchozího stavu. Nevyhnutelným krokem je nutnost určení časového okamžiku, ke kterému 

je hodnocení prováděno. 

Nejčastěji využívanými kritérii hodnocení efektivnosti investičních projektů jsou 

kritéria statická a dynamická, která odlišně zohledňují faktor času. 

2.5.1 Statická kritéria 

Jelikož statická kritéria nezohledňují faktor času a s ním plynoucí faktor rizika, nejsou 

v praxi příliš využívána a pokud ano, slouží spíše k doplňkovým účelům. Jsou používána 

pouze u méně významných projektů, projektů s krátkou dobou životnosti nebo v případě 

nízkého diskontního faktoru.  

Mezi statická kritéria patří především rentabilita investovaného kapitálu a prostá doba 

návratnosti. 

Rentabilita investovaného kapitálu 

V případě rentability investovaného kapitálu je poměřován průměrný roční zisk 

z uskutečnění projektu k vloženým investičním prostředkům. V rámci tohoto kritéria je 

nejčastěji využíván ukazatel rentability dlouhodobě investovaného kapitálu, kde dochází 

k poměru čistého zisku k dlouhodobému investovanému kapitálu. Čistý zisk je vyjádřen jako 

průměrný čistý zisk po dobu provozu investice. Matematický vztah je následující 
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 , (2.27) 

kde ROCE je rentabilita investovaného kapitálu. 

Samotná hodnota ukazatele není příliš vypovídající, a proto je nutné porovnat více 

projektů na základě tohoto kritéria. Vybrána by měla být investice, která přináší vyšší 

rentabilitu dlouhodobě investovaného kapitálu v porovnání s projekty se srovnatelným 

rizikem. 
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Jednoduchost výpočtu a snadná dostupnost dat pro propočet patří mezi výhody 

kritéria. Naopak nevýhodami je nerespektování faktoru času a využití dat, které nevychází 

z finančních toků. Jednotlivé projekty rovněž nelze sčítat. 

Doba návratnosti 

Doba návratnosti je dalším statickým kritériem, které je oblíbené pro svou snadnou 

interpretaci. Představuje totiž období, za které kumulované příjmy plynoucí z investice 

pokryjí jednorázové kapitálové výdaje. Doba návratnosti je vyjádřena vztahem 
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, (2.28) 

kde DÚ je doba úhrady, FCFt jsou peněžní toky v jednotlivých letech. 

Principem je najít takovou dobu úhrady, která splňuje výše uvedenou rovnost. Možnou 

alternativou je provést výpočet doby úhrady pomocí průměrných ročních provozních příjmů. 

V této situace je doba úhrady formulována takto 
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 . (2.29) 

Na základě tohoto kritéria dojde k přijetí projektu, jestliže je doba úhrady kratší než 

doba úhrady u srovnatelných typů projektů. 

Výhodami je nejen snadná interpretace, ale i možná porovnatelnost a fakt, že 

stanovení hodnoty vychází z finančních toků. Nevýhodami je nerespektování faktoru času 

a nemožnosti sčítání jednotlivých projektů. Další nevýhodou je nezohlednění finančních toků 

generovaných investicí po dosažení doby úhrady. Z tohoto důvodu jsou tedy kritériem toky 

hodnoceny jako absolutně rizikové a nenávratné.  

Využitelnost je doporučena pouze u projektů s krátkou dobou životnosti, avšak 

s důrazem na rychlou návratnost vložených prostředků. 

2.5.2 Dynamická kritéria 

Účelem dynamických kritérií je mimo jiné i odstranění nedostatků statických metod, 

a proto tyto metody již zohledňují faktor času a tedy i faktor rizika. Rizika jsou zahrnuta 

v diskontní míře, pomocí níž je možné provést přepočet budoucí hodnoty peněžních 

prostředků na hodnotu současnou. Do dynamických metod patří čistá současná hodnota, 

vnitřní výnosové procento, diskontovaná doba návratnosti a index ziskovosti. 
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Čistá současná hodnota 

Čistá současná hodnota je považována za základní a nejpoužívanější dynamické 

kritérium, které je nejčastěji využíváno při hodnocení investičních projektů. Základním 

principem ukazatele je stanovení rozdílu mezi současnou hodnotou budoucích generovaných 

příjmů z projektu a současnou hodnotou vynaložených výdajů na projekt. Dochází tedy 

k přepočtu veškerých toků z investice na současnou hodnotu a čistou současnou hodnotou je 

myšlen přebytek současné hodnoty příjmů nad současnou hodnotou výdajů. Vztah je vyjádřen 

takto 
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kde T je doba životnosti projektu a R je náklad kapitálu. 

Předpokladem uvedeného vztahu je vynaložení jednorázových kapitálových výdajů 

v jednom roce. Pokud dojde k výdajům ve více letech, je nutné diskontovat kapitálové výdaje 

k počátku provozu investice. 

Hodnotu kritéria je možné interpretovat jako absolutní přírůstek hodnoty majetku 

podniku realizovanou investicí. Čím vyšší je tedy čistá současná hodnota, tím je projekt 

výhodnější. 

Na základě předchozích tvrzení je zřejmé, že podnik by měl realizovat investici, jejíž 

NPV je vyšší než 0. V tomto případě investice zvyšuje tržní hodnotu podniku. Pokud je NPV 

menší než 0, podnik by investici neměl uskutečnit, jelikož by znamenala snížení tržní hodnoty 

podniku. Poslední možností je nulová hodnota NPV, kdy není pro podnik přinášena žádná 

dodatečná hodnota a příjmy tak pokrývají pouze výnosnost vloženého kapitálu. 

Silnou stránkou čisté současné hodnoty je vyjádření absolutního přírůstku investice 

pro podnik. Jako dalšími výhodami je považována možná sčítání jednotlivých projektů 

a respektování faktoru času. Slabinou kritéria je výsledek, který neodráží konkrétní míru 

rentability investice. Dalším stěžejním může být diskontní míra, která výrazně ovlivňuje 

výsledek a při jejím nesprávném stanovení neodráží skutečný přínos pro podnik. Nevýhodou 

lze také označit umělé nadhodnocení projektu, ke kterému může dojít při stanovení delší doby 

životnosti projektu, než odpovídá skutečným podmínkám. 

Čistou současnou hodnotu je možné určit jak pro zadlužený, tak pro nezadlužený 

projekt. 
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Hodnocení nezadluženého projektu 

Základní podoba čisté současné hodnoty odpovídá rozdílu současné hodnoty příjmů 

a jednorázových kapitálových výdajů. Zobecněná podoba je dána součtem současné hodnoty 

z provozních i investičních příjmů. Jelikož jsou příjmy označovány kladným a výdaje 

záporným znaménkem, je taktéž možné investiční příjmy zobrazit jako investiční výdaje 

s opačným znaménkem. Zobecněné kritérium lze zobrazit takto 
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kde FCFEUt jsou volné peněžní toky v jednotlivých letech provozu nezadlužené investice, 

RU je náklad kapitálu nezadluženého projektu a FCFEU0 jsou volné peněžní toky před 

uvedením nezadlužené investice do provozu. 

Pro nezadlužené projekty je typické, že volné peněžní toky jsou identické s toky pro 

vlastníky, tedy FCFEU = FCFFU. Náklady kapitálu nezadluženého projektu jsou rovny nejen 

nákladům na vlastní kapitál, ale i nákladům na celkový kapitál, tj. RU = REU = WACCU. 

Hodnocení zadluženého projektu 

Hodnotit zadlužený projekt je možné řadou postupů, avšak výsledek by měl být 

v každém případě stejný. Rozdílem u jednotlivých metod je koncepce volných peněžních toků 

a nákladu kapitálu, přičemž existují tři základní způsoby. 

NPV na bázi vlastního kapitálu NPV-Equity spočívá ve stanovení volných peněžních 

toků pro vlastníky, které se diskontují sazbou odpovídající nákladům na vlastní kapitál. NPV 

je tedy stanoveno dle vztahu 
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NPV na bázi celkového kapitálu NPV-WACC je určena z volných peněžních toků 

podniku diskontovaných celkovými náklady na kapitál, tedy 
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NPV na bázi daňového štítu ANPV se určí jako hodnota čisté současné hodnoty 

nezadluženého projektu a daňového štítu, který vzniká při využití cizího kapitálu při 

financování projektu. Vztah je následujíc 
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kde TS je daňový štít. 
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Vnitřní výnosové procento 

Vnitřní výnosové procento neboli vnitřní míra výnosnosti zachycuje roční průměrnou 

míru výnosnosti, při které současná hodnota provozních peněžních příjmů odpovídá výši 

kapitálových výdajů a její rovnice má podobu 
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Jak je uvedeno ze vztahu, hodnotu IRR nelze vypočítat přímo, jelikož se jedná 

o implicitní hodnotu. Výsledek je možný získat více způsoby, přičemž snadnější variantu 

představuje využití programu MS Excel.  

Podnik by měl investici realizovat za podmínky, že je vnitřní míra výnosnosti vyšší 

než náklad kapitálu projektu se srovnatelným rizikem. V situaci, kdy je vnitřní výnosové 

procento nižší než míra výnosnosti investice s obdobným rizikem, by projekt měl být 

zamítnut. Čím více je hodnota IRR vyšší než náklady kapitálu, tím je realizace investice pro 

podnik efektivnější. 

Výhoda kritéria spočívá v respektování faktoru času i rizika. Další kladnou stránkou 

je, že není potřebná znalost skutečných nákladů kapitálu. Nevýhody jsou spatřovány, 

v případě nekonvenčních peněžních toků, v potencionálnosti vzniku více možných řešení, 

v neschopnost aditivity, tj. sčítání projektů, a nemožnosti měnit v čase náklady kapitálu. 

Diskontovaná doba návratnosti 

Diskontovaná doba návratnosti patří mezi dynamická kritéria, kterou jsou odstraněny 

nedostatky spojené se statickou dobou úhrady, jelikož je u diskontované metody zohledněn 

faktor času. Jedná se tedy i v tomto případě o časový interval, za který dojde k pokrytí 

kapitálových výdajů provozními příjmy investice, avšak příjmy jsou převedeny na současnou 

hodnotu. Formulace je následující 
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kde DPP je diskontovaná doba návratnosti. 

Rozhodovací kritérium je shodné jako u statické metody, tedy nutnost porovnání 

s obdobnými typy projektů a výběr varianty s nižší dobou návratnosti. Výhody jsou rovněž 

totožné jako u doby návratnosti, nicméně diskontovaná doba návratnosti respektuje faktor 

času, což je dodatečnou výhodou ukazatele. Nevýhody již byly zmíněny v souvislosti s dobou 

návratnosti. 
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Diskontovaná doba návratnosti je velmi často využívaná při hodnocení efektivnosti 

investice, i když jsou s metodou spojeny určité nedostatky. Kritérium by však mělo být spíše 

doplňkové charakteru. 

Index ziskovosti 

Index ziskovosti je často vypočten u projektů, u kterých dochází rovněž ke stanovení 

čisté současné hodnoty. Důvodem je potřeba stejných proměnných u obou ukazatelů, i když 

index ziskovosti vyjadřuje relativní pohled na hodnocení efektivnosti investice, zatímco čistá 

současná hodnota nabízí pohled absolutní. Tímto indexem tedy dochází k poměřování 

budoucích diskontovaných peněžních příjmů z projektu k jednorázovým kapitálovým 

výdajům. Formulaci lze vyjádřit pomocí rovnice 
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kde IZ je index ziskovosti. 

Projekt by měl být realizován v případě, že index ziskovosti je vyšší než jedna. Pokud 

je hodnota ukazatele nižší než zmíněná hranice, mělo by dojít k jeho zamítnutí. Při porovnání 

s vybranými projekty se preferují projekty s vyšší hodnotou indexu. Výhody a nevýhody 

tohoto rozhodovacího kritéria jsou shodné s metodou čisté současné hodnoty, jelikož výpočet 

vychází ze stejných dat. Výjimku tvoří nemožnost aditivity indexu ziskovosti, která je tedy 

brána za jeho nevýhodu. 

Index ziskovosti je doporučen využít v případech omezených kapitálových zdrojů 

podniku, který není schopen uskutečnit všechny projekty, které mají kladnou čistou 

současnou hodnotu. Index ziskovosti podává u jednotlivých projektů míru zhodnocení 

vloženého kapitálu a u těchto podniků dochází k realizaci investic s kladnou hodnotou NPV 

a nejvyšší hodnotou IZ. 

2.6 Rizika investičního rozhodování 

Investiční rozhodování probíhá za určitosti, rizika, nejistoty, potažmo jejich 

kombinací. Rozhodování za určitosti předpokládá popis hodnot finančních veličin s naprostou 

jistotou. V případě rizika jsou finanční veličiny vyhodnoceny jako náhodné veličiny a je 

možné je vyjádřit pravděpodobnostmi. Při nejistotě je možné situace vyjádřit pouze 

prostřednictvím intervalů. 
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Nejčastější variantou v rámci investičního rozhodování je rozhodování spojeno 

s možným vznikem rizika při realizaci projektů. Riziko představuje možnost odchylky 

skutečného stavu od plánovaného. I když není možné velikost rizika přesně kvantifikovat, 

projektový tým by měl aspoň analyzovat faktory spojené s riziky projektů a z nich vyjádřit ty 

nejvíce se podílející na riziku. Manažerským pojetím rizika jsou označovány veškeré aktivity, 

které se zabývají rizikovými faktory. Z podnikatelského hlediska je nutné na riziko pohlížet 

ze dvou stránek. Pozitivní stránka představuje možnost dosažení lepších výsledků v porovnání 

s plánem a negativní stránka představuje nežádoucí fakt, že došlo k horším hospodářským 

výsledkům, než bylo plánováno. Důsledkem negativní stránky rizika může být kromě vzniku 

možné ztráty i zánik podniku. Vznik možných rizik je u investičních projektů způsoben 

nemožností spolehlivého stanovení budoucích hodnot faktorů, které se výrazně podílejí na 

peněžních tocích. 

Klasifikovat riziko je možné více způsoby, přičemž nejčastěji se odlišuje riziko 

systematické a nesystematické, ovlivnitelné a neovlivnitelné, podnikatelské a čisté, primární 

a sekundární (Hnilica, Fotr 2009). 

Systematické riziko je vyvoláno společenskými faktory a jeho vznik je způsobem 

změnami vývoje trhu, v daňové, peněžní a rozpočtové politice. Z tohoto důvodu je rovněž 

nazýváno tržním rizikem. Systematické riziko postihuje všechny podnikatelské subjekty 

a není možno ho snížit diverzifikací. Nesystematické riziko se týká pouze jednotlivých 

podniků a příčinou vzniku je změna ve vztahu k podniku. Jedná se například o vstup 

konkurenta do odvětví, porucha výrobního zařízení a ztráta důležitého odběratele. Toto riziko 

však lze snížit vhodnou diverzifikací.  

Ovlivnitelnému riziku, jak již je z názvu patrné, je možné managementem předcházet. 

Snížit možnost jeho výskytu je možné například provedením preventivních prohlídek zařízení 

nebo zvýšením kvalifikace zaměstnanců. Neovlivnitelné riziko není možné eliminovat, jelikož 

neexistují možnosti ovlivnění původu rizika. Nepříznivé legislativní zásahy v ekonomice, 

změny v měnové politice či živelné pohromy jsou příčinami vzniku neovlivnitelného rizika. 

Podnikatelské riziko již bylo nepatrně zmíněno v úvodu této podkapitoly. Jedná se 

tedy o riziko proměnlivosti zisku, kterého může podnik dosáhnout a to jak v pozitivním, tak 

i negativním smyslu. Velikost rizika je dána především stupněm diverzifikace výroby 

a prodeje. Čistým rizikem je myšlena pouze negativní stránka rizika, a proto je započítávána 

pouze nepříznivá situace. 
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Sekundární riziko je způsobeno přijatými opatřeními za účelem snížení rizika 

primárního, které je tvořeno všemi výše uvedenými faktory.  

Existuje ještě celá řada různého pojetí rizik a jejího rozdělení, avšak následovně budou 

uvedeny a rozlišeny jednotlivé vztahy investorů k riziku. V praxi při investičním rozhodování 

lze rozlišovat tři základní přístupy k riziku. Ty jsou ovlivněny především osobním založením 

subjektu a sílou ekonomického postavení podniku. Rozlišuje se averze k riziku, sklon k riziku 

a neutrální postoj. 

Averze k riziku představuje nechuť managementu čelit riziku, a proto se snaží vyhýbat 

riskantním operacím. Vyhledávají tedy pouze investice bez rizika, výjimečně projekty s velmi 

nízkým rizikem. 

Sklon k riziku znamená pozitivní vztah manažerů k riziku a ochotu riskovat. 

Vyhledávají proto rizikové projekty, které mohou být vysoce ziskové, respektive velmi 

ztrátové. V tomto případě jsou přijímány rizikovější investice před méně rizikovými. 

Neutrální postoj k riziku je rovnovážný vztah mezi averzí a sklonem. Je to situace, kdy 

se management riziku nevyhýbá, ani ho nevyhledává.  

Analýza rizika hraje rovněž důležitou roli při hodnocení investičních projektů a bývá 

rovněž označována jako management rizika, jelikož investiční projekty dlouhodobě ovlivňují 

úspěšnost podniku a jsou i často spojeny s vysokými kapitálovými výdaji. Základním úkolem 

analýzy rizik je identifikace rizik včetně úplné či částečné eliminace, přičemž je tento proces 

složen z několika fází. 

Nejprve je nutné odhalit faktory rizika a stanovit jejich významnost, kdy se 

rozpoznávají takové veličiny, u kterých je vysoká pravděpodobnost nepříznivého vývoje 

v budoucnosti. Dalším krokem je kvantifikace rizik, u níž se využívá celá řada metod pro 

vyjádření rizika. Příprava a realizace opatření vedoucí ke snížení rizika představuje další fázi. 

Posledním opatřením je operativní řízení rizika, při kterém dochází ke sledování významných 

faktorů potencionálně ovlivňující podnik. 

2.6.1 Identifikace a stanovení významnosti rizik 

Odhalení rizikových faktorů představuje jednu z nejdůležitějších fází analýzy rizik 

investičních projektů, jelikož se v dalších krocích analýzy s těmito faktory počítá. Při 

identifikaci by měly být zjištěny nejen faktory, které úspěšnost investičních projektů mohou 

ovlivnit negativně, ale také faktory s pozitivním dopadem na projekt. 
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K nejčastěji využívaným nástrojům při identifikaci rizik patří pohovory s experty 

včetně skupinových diskuzí, nástroje strategické analýzy podnikatelského prostředí 

a kognitivní schémata, která jsou využívána k zachycení jednotlivých faktorů rizika. Náplní 

veškerých nástrojů je položení a zodpovězení nejrůznějších otázek, na jejichž základě dojde 

k odhalení faktorů způsobující možný vznik rizik.  

Významnost rizik je možno určit dvěma přístupy, mezi které patří analýza citlivosti 

a expertní hodnocení. U těchto přístupů dochází ke sledování vlivu změn vstupních parametrů 

na konečné hodnoty finančních veličin. „Analýza citlivosti je možná v případě 

kvantifikovatelných rizik, kdy lze modelovat závislost finančních kritérií firmy na faktorech 

rizika a dalších ovlivňujících veličinách, které nejsou zatíženy nejistotou, resp. odhady jejich 

hodnot jsou značně spolehlivé. Expertní hodnocení, jehož nástrojem jsou matice náhodných 

rizik, můžeme uplatnit ke stanovení významnosti rizik, která lze kvantifikovat jen velice 

obtížně, reps. nejsou kvantifikovatelná vůbec“ Hnilica, Fotr (2009, s. 31) 

Analýza citlivosti 

Cílem této analýzy je zjišťování citlivosti zvoleného kritéria projektu na změny 

rizikových faktorů, které toto vybrané kritérium ovlivňují, přičemž výběr a velikost 

rizikových faktorů je zcela individuální a závisí tak na osobě provádějící tuto analýzu. 

Rizikové faktory jsou v závislosti na změně kritéria investičního projektu rozlišovány na málo 

důležité a významné. V případě, že je výstup ovlivněn rizikovým faktorem jen nepatrně, je 

tento faktor méně důležitý a citlivost projektu je tak na této veličině malá. Naproti tomu 

významné rizikové faktory způsobí výrazné změny zvoleného kritéria a jeho citlivost je tedy 

velká. Analýza citlivosti se pokouší především o identifikaci významných rizikových faktorů. 

Změny výsledných hodnot rizikových faktorů lze kategorizovat na pesimistické a optimistické 

hodnoty. 

Jednofaktorová analýza je základní forma analýzy citlivosti, jelikož dochází ke 

stanovení, jak změny jednotlivých rizikových faktorů ovlivňují stanovené kritérium. Všechny 

ostatní faktory jsou tedy nezměněny. 

Vícefaktorová analýza představuje rozšířenou verzi analýzy citlivosti a zkoumá vztah 

mezi stanoveným kritériem hodnocení investičních projektů a současným dopadem změn 

dvou či více rizikových faktorů. Úkolem vícefaktorové analýzy je tedy získání představy 

vlivu současných změn dvou či více faktorů na zkoumanou veličinu, ke které může 

v budoucnu dojít. 
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Na základě výsledků analýzy citlivosti dochází v podniku k modelování rizikových 

faktorů a odhadu jejich vlivů na investiční projekt. Výsledná podoba analýzy může být ve 

formě matice citlivosti kritéria projektu v závislosti na změnách rizikových faktorů. Hodnoty 

v matici nabývají kladných i záporných čísel, jež představují přírůstky, respektive úbytky, 

hodnoty zvoleného kritéria při procentních změnách vstupních parametrů. 

Pokud je investice hodnocena kritériem čisté současné hodnoty, je možné analýzu 

citlivosti na změnu hodnoty všech parametrů uplatnit následovně 
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kde   je relativní odchylka NPV vlivem změny FCF,  je relativní odchylka NPV vlivem 

změny R a  je relativní odchylka NPV vlivem změny KV. 

Expertní hodnocení 

Druhým přístupem při stanovení významnosti rizik je expertní hodnocení, které 

využívá matice hodnocení rizik. Tato matice obsahuje rizikové faktory, které již byly 

stanoveny ve fázi identifikace. Před samotným hodnocením je nutné usoudit spolehlivost 

informací, s kterými se disponuje, jejich množství a také srozumitelnost rizika. 

Hodnocení je prováděno expertním zkoumáním pracovníků disponujícími nezbytnými 

znalostmi a zkušenostmi v daném oboru. Významnost rizik se hodnotí ze dvou hledisek. 

Posuzuje se pravděpodobnost výskytu rizika a intenzita negativního dopadu na projekt. 

Obecně platí, že čím vyšší je pravděpodobnost výskytu rizika a intenzita negativního dopadu 

na investiční projekt, tím více je dané riziko významnější. 

Expertní hodnocení nabývá dvou podob, které se liší ve způsobu, jakým podá 

výsledek. Zatímco kvantitativní hodnocení posuzuje rizika graficky, semikvantitativní 

hodnocení vyjadřuje výsledek v číselné formě.  

2.6.2 Měření rizika 

Aby mohlo dojít k číselnému vyjádření rizika investičních projektů, je nezbytné 

stanovit rozdělení pravděpodobnosti vybraného kritéria, kterým je investice hodnocena. 

K těmto účelům se využívají především pravděpodobnostně ohodnocené scénáře a simulace 

Monte Carlo. 

Scénáře představují možné vývoje v budoucnosti a lze je charakterizovat jako 

vzájemně konzistentní sestavy hodnot zásadních rizikových faktorů. Jednotlivé scénáře se od 
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sebe liší rozdílným očekávaným vývojem v budoucnosti. Důvodem sestavování scénářů je 

poskytnout strukturovaný náhled vývoje okolí k danému podniku a na základě rozdílných 

scénářů odlišné směry tohoto vývoje. Výsledky jednotlivých vývojů vedou ke zkvalitnění 

strategických investičních rozhodnutí. Scénáře lze rozdělit na kvalitativní a kvantitativní. 

Kvalitativní scénáře mají dlouhodobější charakter vývoje a jsou vyjádřeny ve většině 

případů slovně. Jejich cílem je zefektivnit myšlení manažerů a vytvořit představy budoucího 

vývoje podniku. Pomocí kvalitativních scénářů dochází k tvorbě nových strategických 

variant, k rozvoji interní komunikace ohledně možného budoucího vývoje. 

Kvantitativní scénáře jsou uváděny v číselné podobě a zachycují vzájemně 

konzistentní kombinace hodnot hlavních rizikových faktorů. Scénáře jsou zaznamenány 

zejména v pravděpodobnostních stromech, které umožňují určení dopadů, hodnocení a výběr 

rizikových rozhodnutí. Tyto scénáře mají především charakter mikroekonomický, zatímco 

scénáře kvalitativní makroekonomický. 

Simulace Monte Carlo se využívá v případě, kdy existuje velké množství rizikových 

faktorů ovlivňujících výsledky analýzy rizika, jelikož metoda scénářů nelze využít. Simulace 

je založena na velkém množství generovaných scénářů a kvantifikaci vybraných finančních 

kritérií pro jednotlivé scénáře. Nezbytným krokem je vytvoření matematického modelu 

objektu analýzy rizika, který je možný vypracovat pomocí tabulkového procesoru. Součástí 

simulace je rovněž určení hlavních faktorů rizika, na které při změně vybrané kritérium velmi 

citlivě reaguje. Výsledkem je grafické zachycení rozdělení pravděpodobností finančních 

kritérií včetně statistických charakteristik náležící k celému souboru scénářů. 

Simulaci Monte Carlo je vhodné využívat k analýze rizika, jelikož pobízí 

k podrobnějšímu zkoumání faktorů rizika, které působí na vybrané kritérium projektu. 

2.6.3 Výběr rizikových variant 

Jestliže podnik nedisponuje neomezenými prostředky, tudíž z tohoto důvodu nemůže 

přijmout všechny projekty s přijatelným rizikem, je nezbytné vybrat tzv. dominovaný projekt, 

který je z analyzovaných projektů nejvhodnější. Nejrozšířenější metoda výběru projektu 

probíhá na základě pravidla střední hodnoty a rozptylu. 

Pravidlo střední hodnoty a rozptylu je založeno na srovnávání středních hodnot 

a rozptylů dvou různých investičních projektů. Základním předpokladem rozhodování je, že 

projekt s vyšší očekávanou hodnotou zvoleného kritéria hodnocení výnosnosti preferuje před 

rizikovými variantami s nižší očekávanou hodnotou. V případě rozptylu jako rozhodujícího 
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kritéria, upřednostňuje projekty s nižším rizikem před rizikovými variantami s vyšším 

rizikem. Z těchto předpokladů je patrné, že rozhodovatel je averzní k riziku. Pravidlo střední 

hodnoty a rozptylu je možno využít za podmínky, že je přibližná symetrie rozdělení 

pravděpodobnosti zvoleného kritéria  

Střední hodnota, v mnoha případech označována jako průměrná očekávaná hodnota, 

představuje v investičním rozhodování vážený aritmetický průměr peněžních toků. Střední 

hodnotu lze vyjádřit vztahem 
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kde E(X) je střední hodnota peněžních toků investice, pi je pravděpodobnost, že nastane 

jednotlivý peněžní tok a xi jsou jednotlivé peněžní toky. 

Rozptylem je vyjádřena absolutní míra rizika investičního projektu. Rozptyl je 

používán pro zjištění směrodatné odchylky, která odpovídá průměrné odchylce od průměrné 

očekávané hodnoty peněžních toků. Výpočet rozptylu má podobu 
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kde )(X  je směrodatná odchylka peněžních toků investice. 

Čím vyšší hodnota směrodatné odchylky investičního projektu je, tím vyšší je i riziko. 

Využití této metody je doporučeno pouze v případech projektů s přibližně obdobnými 

průměrnými očekávanými hodnotami peněžních toků. 

2.7 Postaudit a analýza odchylek 

Postaudit investičního projektu je pro podnik důležitým zdrojem informací, jelikož 

představuje zhodnocení přípravné a realizační fáze dané investice. Samotným cílem 

postauditů je navýšení kvality v rámci investičního rozhodování, plánování a řízení projektů. 

Vede rovněž k zefektivnění provozu již realizovaných projektů, které nejsou tak úspěšné při 

srovnání s plánem, a rozhodnutí o pokračování či ukončení problémových projektů. 

Výstupem postauditu investičního projektu by měly být především výsledky využitelné při 

přípravě a realizaci následujících obdobných projektů ve stejné společnosti.  

Postaudit je prováděn na základě retrospektivních analýz a dochází k hodnocení 

projektů, které jsou již v provozní fázi, a to nejčastěji jeden až tři roky od započetí této fáze. 
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Principem retrospektivních analýz je porovnání plánovaných parametrů investičních projektů 

se skutečnými hodnotami, jež nastaly při realizaci.  

V případě významných odchylek při tomto zhodnocení by měly být zkoumány příčiny 

nesrovnalosti. Mezi nejvyužívanější nástroje rizikových parametrů patří analýza odchylek 

vybraného kritéria hodnocení investičního projektu, která bude podrobněji popsána v kapitole 

2.7.1. 

Jestliže byla kritériem zvolena čistá současná hodnota stanovená na bázi cash flow, je 

možné stanovit její změnu rozdílem skutečné a plánované hodnoty. Tento vztah má 

následující podobu 
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kde 
CFNPV je celkový rozdíl mezi plánovanou a skutečnou, )(SNPV CF  je čistá současná 

hodnota zjištěná ze skutečně dosažených hodnot v čase t, )(PNPV CF  je čistá současná 

hodnota stanovená z plánovaných hodnot v čase t, t jsou jednotlivá léta životnosti investice 

a T je doba životnosti investice. 

Fotr a Souček (2005) tvrdí, že při postauditu je nezbytné se taktéž zaměřit na důležité 

faktory, které zapříčinily problémy během fáze realizace a rovněž i nápravná opatření různých 

krizových situací během fungování projektu v návaznosti ke zpracovaným plánům korekčních 

opatření. Analyzovat by se měly i faktory, které nejvíce pomohly k úspěchu projektu. 

Základním podmínkou úspěšného postauditu je vysoká kvalita informační základny, 

která zaznamenává celý průběh investičního procesu. Důraz je kladen na úplnost 

a spolehlivost této základny, bez kterých by nemuselo dojít k nalezení odchylek. Informační 

základna odráží soubor interních a externích informací.  

Praxe napovídá, že postaudit využívají především nejúspěšnější společnosti, avšak 

většina podniků zpětně realizované projekty nehodnotí. Na základě toho nedochází k poučení 

se z vlastních chyb, které mohou zapříčinit neúspěch následujících projektů. Neúspěšná 

realizace postauditu bývá nejčastěji způsobena nedostatečnou informační základnou, 

neochotou lidí zúčastnit se analýzy minulých chyb a běžných postupů, které jsou překážkou 

přizpůsobování se pracovním postupům, jenž si vyžaduje aktuální situace. 

Analýza odchylek je důležitou součástí postauditu a lze ji provést prostřednictvím 

pyramidového rozkladu, jehož základem je postupný rozklad vrcholového ukazatele na dílčí. 

Výsledným rozborem je možné určit jejich vazby na souhrnný vrcholový ukazatel a následně 
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PVt(FCFt) 

FCFt 

EATt 

Tržbyt Nákladyt Daňt 

ODPt ΔČPKt 

(1+R)-t 

tak i odhalit a kvantifikovat vliv na vrcholový ukazatel. Vazby mezi ukazateli jsou zachyceny 

matematickými rovnicemi a celá pyramida je tedy vyjádřena soustavou rovnic. Příklad 

pyramidového rozkladu je uveden na Obr 2.2, přičemž vrcholovým ukazatelem je v tomto 

případě čistá současná hodnota. 

Obr. 2.2 Pyramidový rozklad kritéria NPV 

 

 

 

 . 

 

 + - 

 

 -  - 

Zdroj: Dluhošová (2010, s. 149) 

Vzájemná vazba vrcholového a dílčího ukazatele je zachycena pomocí funkce, na 

jejímž základě je umožněno kvantifikovat výši vlivu dílčího ukazatele jako příčinného faktoru 

na změnu zvoleného ukazatele vrcholového. 

Odchylka vrcholového ukazatele je tedy rovna součtu odchylek vybraných dílčích 

ukazatelů  

 
i

aix xy , (2.42) 

kde xy  je přírůstek vlivu analyzovaného ukazatele, x je analyzovaný ukazatel, ai je dílčí 

vysvětlující ukazatel a aix  je vliv dílčího ukazatele ai na analyzovaný ukazatel x. 

Změny hodnot ukazatelů je možné vyjádřit prostřednictvím absolutních i relativních 

odchylek, které lze matematicky vyjádřit jako 

 absolutní odchylka: 01 xxxabs  , (2.43) 

 relativní odchylka: 001 /)( xxxxrel  . (2.44) 

Vztahy mezi dílčími ukazateli mohou mít především aditivní nebo multiplikativní 

formu. V případě aditivní vazby je vliv na vrcholový ukazatel roven součtu vlivů dílčích 

ukazatelů. Multiplikativní vazba působí na vrcholový ukazatel pomocí násobení. Ve 
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výjimečných případech lze využít také exponenciální vazbu. Všechny již zmíněné vazby lze 

matematicky vyjádřit 

 aditivní vazba:  
i

ni aaaaax ...321
, (2.45) 

 multiplikativní vazba:
n

i

i aaaaax ...321  , (2.46) 

 exponenciální vazba: nj

j

aaa
a

aax
...

11
32 




 . (2.47) 

2.7.1 Aditivní vazba 

Aditivní vazby se zaměřují na absolutní rozdíly a stanovení jejich vlivů na vrcholový 

ukazatel je totožné pro všechny metody. Celková změna je rozdělena dle poměru změny 

vybraného ukazatele na celkové změny ukazatelů 

 x

i

i

ai y
a

a
x 







, (2.48) 

kde 0,ia , resp. 1,ia  je hodnota ukazatele i pro výchozí situaci nebo čas při indexu 

0 a následnou situaci nebo čas při indexu 1. 

2.7.2 Multiplikativní vazba 

Multiplikativní vazbu je možno rozdělit na čtyři základní metody. Jedná se o metodu 

postupných změn, rozkladu se zbytkem, logaritmickou a funkcionální.  

Pomocí metody postupných změn se rozděluje celková odchylka na dílčí vlivy. Metodu 

lze zapsat takto 

 
 




ij

x

ji

ij

jai
x

y
aaax 1,0, . (2.49) 

Předností metody postupných změn je jednoduchost výpočtu a bezezbytkový rozklad. 

Nevýhodou však je závislost jednotlivých ukazatelů na pořadí těchto ukazatelů ve výpočtu. 

Metoda je často používána v praxi, jelikož podává jednoduše srozumitelné výsledky, nicméně 

je nezbytné dodržovat stanovenou metodiku a pořadí ukazatelů při analýzách.  

Metoda rozkladu se zbytkem je blízká metodě postupných změn, kdy jsou vlivy 

vyčísleny takovým způsobem, že vzniká i jakýsi zbytek R. Tento zbytek je výsledkem 

současných změn kombinací více ukazatelů. Pro libovolný počet dílčích ukazatelů lze 

matematicky vliv vybraného faktoru vyjádřit jako 
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0, . (2.50) 

Výhodou metody rozkladu se zbytkem je nemožné ovlivnění ukazatelů jejím pořadím. 

Stinnou stránkou metody je existence zbytku, který nelze jednoznačně interpretovat 

a přiřazovat jednotlivým vlivům. 

Logaritmickou metodou je zohledněna současná změna všech ukazatelů a metodou je 

vyjádřen vliv vysvětlujícího ukazatele na změnu vrcholového ukazatele. Logaritmická metoda 

je založena na spojitém výnosu a již zmíněný vliv lze zachytit vztahem 

 x

x

a

ai y
I

I
xxa i

i


ln

ln
, (2.51) 

kde 

0

1

i

i

a
a

a
I

i
  a 

0

1

x

x
I x   jsou indexy dílčích a analyzovaných ukazatelů. 

Výhoda této metody spočívá v možnosti zkoumání vlivů dílčích ukazatelů v situaci 

současných změn ostatních vysvětlujících ukazatelů. Dalším pozitivem je, že nevzniká při 

rozkladu žádný zbytek a ani význam jednotlivých ukazatelů není ovlivněn pořadím. 

Negativem je, že indexy musí být pouze kladné, jelikož se využívá logaritmus změny 

vysvětlujících ukazatelů. 

Funkcionální metoda se využívá při diskrétních výnosech a je jí zohledněn vliv 

veškerých ukazatelů při vysvětlení jednotlivých vlivů. U součinu dvou dílčích ukazatelů lze 

vlivy této metody zachytit takto 

 21 aax  , (2.52) 
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kde 0/ xxRx   je diskrétní výnos ukazatele x a 0,/ iia aaR
i

  je diskrétní výnos ukazatele 

ia . 

Jak již je z předcházejícího odstavce zřejmé, výhodou metody funkcionální je možnost 

zahrnutí záporných indexů. Další pozitiva jsou totožná s logaritmickou metodou.  
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3 Charakteristika společnosti a vybrané investice 

Obsahem této části práce je především charakteristika společnosti a vybrané investice, 

která byla touto společností realizována. Investice je hodnocena v předinvestiční fázi 

a uvedená data vychází z finanční analýzy a podnikatelského záměru, které vedení společnosti 

zpracovalo před přijetím projektu. 

3.1 Představení společnosti 

Posuzovanou investici realizovala společnost DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních 

Schránek, a. s. (dále jen DOLS, a. s.), která je proslulou českou společností působící na trhu 

již od roku 1998 především díky výrobě listovních schránek. Společnost navázala na úspěchy 

a tradici bývalého státního podniku STAVOKONSTRUKCE, který byl pro tehdejší 

hromadnou bytovou výstavbu takřka monopolním výrobcem poštovních schránek. Za dobu 

existence samotné společnosti DOLS, a. s. došlo k rozšíření škály výrobků a v současné době 

se společnost zaměřuje rovněž na výrobu plastových oken a hliníkových prvků, pomocí 

kterých jí je umožněno vyrábět hliníková okna a dveře, zimní zahrady či prosklené fasády. 

Společnost disponuje nejmodernějším výrobním zařízením splňující stále se zvyšující 

požadavky spojené s ochranou životního prostředí, které uspokojuje i v plné míře nároky ze 

strany odběratele. I z tohoto důvodu jsou výrobky žádané nejen na českém trhu, ale 

i v zahraničí. Společnost má v současné době uzavřené smlouvy s partnery z Dánska, 

Švédska, Holandska a Belgie, na jejímž základě dochází k expanzi výrobků na tyto trhy. 

Základní údaje o společnosti 

Obchodní firma:  DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a. s. 

Sídlo:  Šumperk, Nemocniční 13 

IČ:  25391941 

Právní forma:  akciová společnost 

Datum zápisu:  24. 2. 1998 

Základní kapitál:  14 400 000 Kč, splaceno 100 % 

Ovládající osoby:  Vladimír Šimek, Ing. Jan Zapletal, st., Miroslav Plhák – 100 % akcionáři 
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Ekonomický vývoj společnosti v letech 2008 – 2013 

Jedním z nejvíce zasažených odvětví celosvětové hospodářské krize, která v tuzemské 

ekonomice propukla v roce 2009, byl stavební průmysl. V meziročním srovnání došlo ke 

stagnaci hospodářských výsledků rovněž v přidružených odvětvích stavebnictví.  

Společnost DOLS, a. s. nebyla výjimkou, jelikož zaznamenala meziroční propad tržeb 

ve výši 15 %, což se pochopitelně projevilo taktéž v poklesu zisku ve srovnání 

s předcházejícím rokem. Solventnost a plánované investiční záměry však nebyly tímto 

propadem ohroženy a společnost tak i nadále pokračovala v nastolené investiční politice. 

Navíc v tomto roce došlo k výraznému zlepšení hospodářského výsledku z finančních 

operací. Důvodem byly operace s hotovostí na bankovním účtu s cílem lepšího zhodnocení 

v čase. 

V porovnání k roku 2009 společnost v roce 2010 svůj obrat zvýšila, relativně o 4 %, 

avšak nedostala se na úroveň roku 2008. Došlo ke zlepšení provozního výsledku hospodaření 

z důvodu rozpuštění rezerv na opravy. Ve stejném roce byl zaznamenán výrazný propad 

finančního výsledku hospodaření, jelikož probíhala rozsáhlá investiční činnost a s tím spojené 

navýšení úvěrové angažovanosti, za kterou se platí úroky z přijatých úvěrů. 

V roce 2011 byl zaznamenán vedením společnosti propad obratu o téměř 11 % 

z důvodu snižující se poptávky po výrobcích společnosti. Avšak i v tomto roce došlo 

k rozpuštění rezerv na opravy, tudíž provozní výsledek hospodaření dosáhl úrovně 

srovnatelné s rokem 2008. 

V roce 2012 ustála situace na trzích, s kterou byla spojena vyšší stabilizace stavebního 

průmyslu. Především z tohoto důvodu se obrat společnosti snížil jen nepatrně. Kladným 

faktem byl nárůst poptávky zaznamenán v závěru roku a velmi pozitivní bylo splácení velké 

části úvěrů, které financovaly nové investice z roku 2011. 

Rok 2013 byl pro společnost DOLS, a. s. z hlediska výsledku hospodaření velmi 

nezdařilým, jelikož vykázala ztrátu více než 13 mil. Kč. Hlavní příčinou je výrazný, vůči 

výkonovým položkám neúměrný, meziroční nárůst spotřeby materiálu. 

Je zřejmé, že finanční situace společnosti DOLS, a. s. je rok od roku horší. Důvodem 

je těsná vázanost na stavební průmysl, který v letech od finanční krize nedokázal navázat na 

objemu, jako v období před celosvětovou krizí. Společnosti tedy chybí objemově výraznější 

sériové zakázky a dalším problémem je konkurence. Především levní čínští výrobci listovních 

schránek, kteří nemusí dodržovat mnohé ekologické normy a pracovní postupy, které jsou pro 
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státy Evropské Unie nařízeny. Dodržováním těchto norem a nařízení vede ke zdražování 

výrobního postupu, a proto nemohou mimoevropským státům, co se týče ceny, konkurovat. 

Kladnou stránkou společnosti je vysoký potenciál, jelikož je schopna vyrobit téměř 

vše a splnit i ty nejnáročnější požadavky odběratelů. Tento potenciál není doposud využit 

především nedostatečným odůvodněním vyšší ceny výrobků v porovnání s konkurencí. 

3.2 Popis reálné investice 

V rámci předešlého vyhodnocování výrobních kapacit a možností bylo shledáno, že 

technologie lisování byla limitujícím faktorem pro zvyšování výroby a dalšího rozvoje 

společnosti. Bylo tedy nutné nahradit zastaralé lisy, jež mnohdy dvakrát převyšovaly 

stanovenou technologickou životnost. Lisy byly rovněž jednoúčelové, což představovalo 

energetickou a časovou náročnost. 

Společnost DOLS, a. s. realizovala investici do lisovacího centra Salvagnini P2Xe 

a přidruženého zařízení na konci roku 2010. V oblasti lisování je centrum i v současné době 

špičkové zařízení splňující nároky na kvalitu zpracovávaného portfolia. Salvagnini je přední 

italský výrobce těchto a obdobných zařízení a stroj bude společnosti poskytnut v základní 

výbavě od rakouského distributora pro střední Evropu. 

Hlavním úkolem provedené investice bylo navýšení výrobní kapacity (až o 10 %), 

flexibility a operativnosti výrobního procesu. Investicí došlo také ke snížení nákladů na 

údržbu a zátěže na životní prostředí.  

Ilustrační fotografie zakoupeného ohýbacího centra Salvagnini P2Xe je uvedena na 

následujícím obrázku. 

Obr. 3.1 Ohýbací centrum Salvagnini P2Xe 
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3.3 Hodnocení investice v předinvestiční fázi 

Celý projekt byl zahájen dne 20. 8. 2010 a společnost DOLS, a. s. vycházela z těchto 

předpokladů: 

- investice je charakteristická nákupem ohýbacího centra a dalšího nezbytného zařízení 

pro provoz, 

- pořízení vybraných strojů již v roce 2010, 

- celkové způsobilé výdaje projektu jsou vyčísleny na 12 750 tis. Kč bez DPH, 

- investiční fáze projektu realizována v období říjen 2010 – září 2011, tj. celkem 12 

měsíců, 

- zařízení patří dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů do druhé odpisové 

skupiny, 

- náklady kapitálu jsou odhadnuty ve výši 3,07 %, 

- investice financována prostřednictvím bankovního úvěru a dotace z Evropské unie ve 

výši 50 %, 

- předpokládaná životnost udávaná výrobcem 10 let, 

- daň z příjmů právnických osob byla stanovena ve výši 20 % ve všech letech 

investice. 

3.3.1 Plánované vstupní parametry pro hodnocení investice 

Plánované vstupní parametry, jež jsou nezbytné pro hodnocení investice, vychází ze 

stanovených předpokladů společnosti DOLS, a. s. Mezi tyto parametry patří zejména plán 

odpisů pro jednotlivé roky, sazba daně z příjmů právnických osob, plánované náklady 

související s provozem investice, plánovaný zisk generovaný investicí, plánovaný čistý 

pracovní kapitál, náklady kapitálu a projektované peněžní toky z investice. 

Mezi plánovanými vstupními parametry jsou rovněž uvedena investiční kritéria, která 

byla nezbytnou součástí při rozhodování o výběru investičního projektu. 

Plán odpisů 

Veškeré pořízené zařízení bylo dle přípravné fáze zařazeno do druhé odpisové skupiny 

s dobou odpisování pět let, přičemž výše odpisů v jednotlivých letech je zachycena 

v Tab. 3.1. Zařízení mělo být nakoupeno ve dvou fázích, přičemž první fáze představovala již 

rok 2010 a druhá rok 2011. Proto se doba odpisování prodloužila na šest let. 
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Tab. 3.1 Plán odpisů v letech 2010 - 2015 (v tis. Kč) 

Položka 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Roční odpis 102 2 550 2 550 2 550 2 550 2 448 

Oprávky 102 2 652 5 202 7 752 10 302 12 750 

Zdroj: interní data společnosti 

Samotné ohýbací centrum mělo být zahrnuto společností do obchodního majetku dne 

1. 1. 2011 a k tomuto datu bylo taktéž naplánováno zahájení odpisování centra. Z tohoto 

důvodu byl naplánován výrazný rozdíl ve výši odpisů mezi roky 2010 a 2011. 

Sazba daně z příjmů 

Plánovaná sazba daně z příjmů právnických osob je důležitou položkou pro stanovení 

čistého zisku, který realizovaná investice přináší. Jak již bylo zmíněno v předpokladech 

investice, vedení společnosti DOLS, a. s. stanovilo konstantní sazbu daně z příjmů 20 % pro 

celou dobu provozování investice. 

Plánované náklady 

Plánované náklady jsou uvedeny v Tab. 3.2. Celková hodnota je závislá na využití 

daného zařízení, které je vyjádřeno v počtu hodin za konkrétní rok. Jednotlivé položky 

nákladů byly stanoveny vedením společnosti ve spolupráci s mechanikem závodu na základě 

odborného odhadu pomocí interních kalkulací společnosti. Celkové plánované náklady, 

vyjma odpisů, jsou složeny ze spotřeby materiálu a energie, nákladů na opravy a údržbu, 

mzdových nákladů, nákladových úroků a jiných provozních a finančních nákladů. Jednotlivé 

nákladové položky jsou podrobně rozepsány v Příloze č. 1. 

Tab. 3.2 Plánované náklady v letech 2010 – 2019 (v tis. Kč) 

Položka 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Odpisy 102 2 550 2 550 2 550 2 550 2 448 0 0 0 0 

Provozní náklady 

bez odpisů 
875 3 280 3 395 3 505 3 515 3 620 3 615 3 685 3 740 3 790 

Finanční náklady 28 650 303 200 103 53 23 3 3 3 

Celkové náklady 1 005 6 480 6 248 6 255 6 168 6 121 3 638 3 688 3 743 3 793 

Zdroj: interní data společnosti 

Nízká hodnota jednotlivých plánovaných nákladů v roce 2010 je dána nákupem 

obslužného zařízení až v druhé polovině srpna zmíněného roku v celkové výši 2 050 tis. Kč, 

s kterými nebyly pochopitelně spojeny tak vysoké náklady v porovnání s dalšími roky, kdy 

byla realizována nejvýznamnější část investice. V následujících letech však došlo k zařazení 
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a zprovoznění ohýbacího centra, se kterým jsou spojeny značně vyšší náklady. Jedná se 

především o odpisy a náklady osobní, jelikož bylo zapotřebí přijmout nové zaměstnance, kteří 

budou dané ohýbací centrum obsluhovat. 

Plánované výnosy 

Výše plánovaných výnosů se skládá z plánovaných tržeb a plánovaných finančních 

výnosů, které jsou tvořeny přijatými úroky v konstantní výši v průběhu provozní fáze 

investice 1 tis. Kč. Plánované tržby se odvíjí, jako tomu bylo v případě plánovaných nákladů, 

od počtu hodin využití zařízení za rok, při kterých dochází k lisování. Během jedné provozní 

hodiny byl odhadnut počet vyrobených polotovarů a stanovena cena jednoho polotovaru. 

Výše tržeb je poté dána součinem počtu provozních hodin za rok s cenou vyrobených 

polotovarů. Výnosy vycházely z ceny 1 890 Kč za jednu provozní hodinu. 

V následující tabulce jsou uvedeny celkové tržby v letech 2010 – 2019, které vykazují 

rostoucí trend.  

Tab. 3.3 Plánované výnosy v letech 2010 – 2019 (v tis. Kč) 

Položka 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tržby 500 7 100 7 200 7 250 7 250 7 300 7 300 7 300 7 400 7 400 

Finanční výnosy 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Celkové výnosy 501 7 101 7 201 7 251 7 251 7 301 7 301 7 301 7 401 7 401 

Zdroj: interní data společnosti 

Plánovaná velikost tržeb v roce 2010 je znovu ovlivněna nejen časem, který do konce 

roku zbýval, ale i zakoupeným majetkem, ze kterého nebylo možné generovat tak vysoké 

tržby jako v následujících letech, kdy bylo ohýbací zařízení zařazeno do provozu. 

Plánovaný čistý zisk z investice 

Čistý zisk je jedním z nejvíce sledovaných parametrů investičního projektu. Jeho 

velikost je závislá na výši hrubého zisku, který je dán rozdílem výnosů a nákladů, a sazbě 

daně z příjmů právnických osob. Jelikož byla sazba daně stanovena ve výši 20 %, je absolutní 

hodnota daně rovna součinu této sazby s hrubým ziskem, který byl naplánován. 

V Tab. 3.4 je uveden postup za účelem vyčíslení plánovaného čistého zisku EAT v Kč 

v jednotlivých letech provozní fáze investice. 
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Tab. 3.4 Plánovaný čistý zisk v letech 2010 – 2019 (v tis. Kč) 

Položka 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Celkové výnosy 501 7 101 7 201 7 251 7 251 7 301 7 301 7 301 7401 7401 

Celkové náklady 1 005 6 480 6 248 6 255 6 168 6 121 3 638 3 688 3743 3793 

Hrubý zisk -504 621 953 996 1 083 1 180 3 663 3 613 3658 3608 

Daň absolutně (20 %) 0 124 191 199 217 236 733 723 732 722 

Čistý zisk (EAT) -504 497 762 797 866 944 2930 2890 2926 2886 

Zdroj: interní data společnosti 

Jak je z tabulky zřejmé, v roce 2010 byla naplánována ztráta ve výši 504 tis. Kč. 

Důvodem jsou vzniklé náklady při přípravě podmínek pro zařazení ohýbacího centra do 

využívání. 

Plánovaný čistý pracovní kapitál 

Položka čistého pracovního kapitálu je nezbytnou součástí výpočtu hodnocení 

efektivnosti investice. Čistý pracovní kapitál vyjadřuje část oběžného majetku, která se během 

roku přemění na pohotové prostředky a po úhradě krátkodobých závazků lze tento přebytečný 

kapitál využít k realizaci záměrů podniku. Avšak při výpočtu peněžních toků z investice je 

zapotřebí počítat pouze se změnou čistého pracovního kapitálu.  

V Tab. 3.5 jsou zachyceny položky čistého pracovního kapitálu, přičemž v našem 

případě jsou oběžná aktiva tvořena zásobami a pohledávkami. Krátkodobé závazky tvoří 

pouze závazky k dodavatelům z obchodních vztahů. Tyto položky čistého pracovního kapitálu 

byly stanoveny v předinvestiční fázi. 

Tab. 3.5 Plánovaný čistý pracovní kapitál v roce 2010 – 2019 (v tis. Kč) 

Položka 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Zásoby provozní 50 400 450 480 480 510 510 510 510 510 

Pohledávky za 

odběrateli 
150 200 230 230 240 240 280 280 300 300 

Krátkodobé závazky 120 150 160 160 165 170 170 170 175 175 

ČPK 80 450 520 550 555 580 620 620 635 635 

Změna ČPK 80 370 70 30 5 25 40 0 15 0 

Zdroj: interní data společnosti 

Plánovaný náklad kapitálu 

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 12 750 tis. Kč. Za tyto prostředky bude 

pořízeno zejména nové tvářecí centrum s parametry odpovídajícími současným a budoucím 
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nárokům na kvalitu a taktéž vlivu na životní prostředí a další zařízení, které podporuje 

zvýšení kvality a produktivity práce. 

Tyto výdaje jsou financovány ze dvou zdrojů. Jelikož je projekt realizován v souladu 

s podmínkami programu OPPI – ROZVOJ III. výzva v podnicích, první zdroj představuje 

dotace ve výši 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu, která by měla být připsána na 

účet společnosti v průběhu roku 2012. Druhý zdroj tvoří překlenovací úvěr ve stejné výši 

z uznatelných nákladů projektu. V souhrnné tabulce je uveden způsob financování včetně 

jejich výše. 

Tab. 3.6 Plánované zdroje financování investice (v tis. Kč) 

Financování investice Částka 

Překlenovací úvěr 6 375 

Dotace 6 375 

Celkem 12 750 

Zdroj: interní data společnosti 

Jelikož jsou k financování využity i cizí zdroje, bude při výpočtu hodnocení 

efektivnosti investice pracováno s náklady na celkový kapitál zadlužené firmy WACCL, které 

se skládají z nákladu vlastního i cizího kapitálu. 

Vedení společnosti určilo konstantní výši nákladu celkového kapitálu 3,07 % a při 

dosažení této sazby do vzorce (2.36) je určen diskontní faktor, s jehož pomocí je možné 

převést peněžní toky investice generované v jednotlivých letech na současnou hodnotu.  

V Tab. 3.7 jsou zobrazeny hodnoty plánovaného diskontního faktoru v jednotlivých 

letech provozní fáze investice. Diskontní faktor bude nezbytný při výpočtu diskontovaných 

peněžních toků investice. 

Tab. 3.7 Plánovaný diskontní faktor v letech 2010 – 2016 

Položka Vzorec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

DF (2.26) 1 0,9702 0,9413 0,9133 0,8861 0,8597 0,8341 0,8092 0,7851 0,7617 

Zdroj: interní data společnosti 

Plánované peněžní toky z investice 

Volné peněžní toky z investice jsou dány rozdílem příjmů a výdajů, které souvisí 

s realizovanou investicí. Jelikož je naplánováno financování i z cizích zdrojů, plynou peněžní 

toky nejen vlastníkům, ale i věřitelům, kteří poskytli své zdroje pro financování tohoto 

projektu. 
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V Tab. 3.8 jsou zobrazeny jednotlivé položky potřebné ke stanovení volných 

peněžních toků z investice (FCFF). Při zohlednění připsané dotace a kapitálových výdajů 

jsou následně tyto toky diskontovány (d. FCFF). Čistá současná hodnota odpovídá 

kumulované hodnotě diskontovaných toků (k. d. FCFF) a její výše je rovněž součástí této 

tabulky. Hodnoty diskontovaných a kumulativních diskontovaných peněžních toků jsou 

zaokrouhleny na celé tisíce. 

Tab. 3.8 Plánované peněžní toky v jednotlivých letech (v tis. Kč, vyjma DF) 

Rok EAT ODP Δ ČPK FCF Dotace INV FCFF DF d. FCFF k. d. FCFF 

2010 -504 102 80 -482 - 2 050 -2 532 1 -2 532 -2 532 

2011 497 2 550 370 2 677 - 10 700 -8 023 0.9702 -7 784 -10 316 

2012 762 2 550 70 3 242 6 375 - 9 617 0,9413 9 053 -1 263 

2013 797 2 550 30 3 317 - - 3 317 0,9133 3 029 1 766 

2014 866 2 550 5 3 411 - - 3 411 0,8861 3 023 4 789 

2015 944 2 448 25 3 367 - - 3 367 0,8597 2 895 7 683 

2016 2 930 - 40 2 890 - - 2 890 0,8341 2 411 10 094 

2017 2 890 - 0 2 890 - - 2 890 0,8092 2 339 12 433 

2018 2 926 - 15 2 911 - - 2 911 0,7851 2 286 14 719 

2019 2 886 - 0 2 886 - - 2 886 0,7617 2 199 16 918 

Zdroj: interní data společnosti 

Volné peněžní toky v posledním roce provozní fáze nejsou zvýšeny o likvidační 

hodnotu investice, jelikož společnost nepočítá s její kladnou hodnotou. 

3.3.2 Kritéria hodnocení plánované efektivnosti investice 

Společnost vybrala jako hodnotící kritérium efektivnosti investice čistou současnou 

hodnotu NPV, vnitřní míru výnosnosti IRR a prostou dobu návratnosti PDN. 

V následující Tab. 3.9 jsou uvedeny předpokládané hodnoty již zmiňovaných 

vybraných kritérií hodnocení efektivnosti investice. 

Tab. 3.9 Kritéria hodnocení plánované efektivnosti investice 

Ukazatel Symbol Vzorec Hodnota 

Čistá současná hodnota (Kč) NPV (2.30) 16 918 000 

Vnitřní míra výnosnosti (%) IRR (2.35) 42,49 

Prostá doba úhrady PDN (2.29) 3 roky a 292 dní 

Zdroj: interní data společnosti 

Prvním vybraným kritériem byla zvolena čistá současná hodnota, která je ve výši 

16 918 tis. Kč. Za vysokou hodnotou kritéria stojí především pozitivní vývoj jednotlivých 
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parametrů investice. Jelikož je hodnota kladná, byla investice na základě tohoto kritéria 

přijata. Dalším ukazatelem je vnitřní míra výnosnosti, která dosahuje rovněž vysoké hodnoty, 

a to 42,49 %. Hodnota je vyšší než požadovaná míra výnosnosti na projekt, a tak z hlediska 

vnitřní míry výnosnosti bylo doporučeno projekt realizovat. Prostá doba návratnosti byla 

vypočtena ve výši 3 let a 292 dní. Je tedy nižší než délka životnosti investice, a proto mohlo 

dojít k přijetí investice.  
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4 Postaudit investičního projektu 

V této části práce je zhodnocena efektivnost investičního projektu a proveden jeho 

samotný postaudit. Investiční projekt na charakter investice do ohýbacího centra včetně 

dalšího doprovodného zařízení, které vytváří podmínky pro udržení podniku v konkurenčním 

prostředí. Investici realizovala společnost DOLS, a. s., která předpokládá dobu životnosti 

projektu 10 let. 

Zhodnocení je provedeno prostřednictvím vybraných kritérií a pro výpočty sloužily 

interní údaje získané od vedení společnosti. Součástí bude rovněž odhalení příčin a důsledků, 

které působí na výsledné hodnoty. Vybraným kritériem je čistá současná hodnota na bázi 

peněžních toků. Při postauditu dochází k porovnání předpokládané čisté současné hodnoty se 

skutečně dosaženou po třech letech provozu investice. V rámci postauditu tedy bude 

vycházeno i z údajů, kterých bylo dosaženo v uplynulých letech, včetně roku 2013. Součástí 

postauditu bude i analýza odchylek čisté současné hodnoty, která vychází 

z metody pyramidového rozkladu, jehož rozklad je proveden funkcionální metodou. V závěru 

kapitoly je provedena analýza citlivosti, pomocí které jsou zjištěny vlivy dílčích faktorů na 

výši kritéria čisté současné hodnoty 

Zdrojem informací nezbytných pro výpočty a stanovení zhodnocení efektivnosti 

investice a provedení postauditu sloužily interní údaje společnosti, především pak projektová 

dokumentace analyzovaného zařízení. Rovněž bylo pro výpočty využito finančních výkazů 

společnosti za uplynulé roky, ve kterých je investice již v provozní fázi. Hodnoty výnosů 

a nákladů jsou stanoveny na základě konzultace s finančním oddělením společnosti 

a mechanikem závodu. Veškeré hodnoty vstupních parametrů pro hodnocení budou 

zaokrouhleny na tisíce. 

Postaudit bude vycházet ze skutečných charakteristik nakoupeného zařízení, které se 

v několika bodech liší s plánovanými předpoklady. S realizovanou investicí bylo spojeno: 

- zařazení prvního zařízení až na konci května roku 2011 a ohýbacího centra až 1. 12. 

2011, 

- vynaložení celkových způsobilých výdajů projektu v hodnotě cca 14 100 tis. Kč bez 

DPH, 

- skutečné investiční období květen 2011 – prosinec 2011, 

- skutečné zařazení zařízení dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů dle 

předpokladů do druhé odpisové skupiny, 
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- předpokládané období životnosti 10 let,  

- stanovení nákladů vlastního kapitálu podle stavebnicového modelu dle Ministerstva 

průmyslu a obchodu, 

- financování bankovním překlenovacím úvěrem a dotací dle předpokladů, avšak ve 

výši odpovídající 50 % nové hodnoty způsobilých výdajů, 

- vypočtení čistého zisku z investice v letech 2011 – 2013 při využití skutečné hodnoty 

sazby daně z příjmů právnických osob, která vycházela z platného zákona pro 

konkrétní rok, přičemž pro následující období byla sazba stanovena ve stejné výši 

jako poslední známá sazba. 

Zařízení bylo zaplaceno v eurech rakouskému dodavateli, přičemž změna skutečných 

výdajů oproti předpokladu je způsobena právě rozdílným směnným kurzem, který byl 

v období plánování a samotné realizace zaznamenán. Dále bylo zjištěno, že obdržená dotace 

byla zahrnuta nejen do plánovaného cash-flow z investice, ale i do plánovaných kapitálových 

výdajů. Protože dotace nepředstavuje příjem generovaný investicí a její připsání na účet 

společnosti je nenávratné, bude hodnota jednorázových kapitálových výdajů o tuto dotaci 

snížena. Konečná hodnota kapitálových výdajů je tedy ve výši cca 7 050 tis. Kč. 

4.1 Vstupní parametry pro hodnocení investice 

Aby mohl být investiční projekt zhodnocen, je zapotřebí určit a kvantifikovat skutečné 

vstupní hodnoty. Uvedené parametry jsou totožné s parametry plánovanými, které byly 

součástí předcházející kapitoly. Nutné je ještě zohlednit nákladové úroky placené z důvodu 

financování zařízení bankovním úvěrem. Výše jednotlivých parametrů se však liší, jelikož 

skutečné toky vyvolané realizací investice v mnoha případech neodpovídají tokům 

plánovaným po třech letech provozu.  

Odpisy investičních zařízení 

Z důvodu změny vstupní hodnoty nakoupeného zařízení je nutná i změna výše odpisů 

v jednotlivých letech. Veškeré zařízení bylo zařazeno do druhé odpisové skupiny, které dle 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů stanovuje dobu odpisování pět let. V Tab. 4.1 jsou 

uvedeny skutečné daňové odpisy, přičemž byl zvolen zrychlený způsob odpisování.  
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Tab. 4.1 Odpisy zařízení v Kč v jednotlivých letech (v tis. Kč) 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 

Roční odpis 1 410 2 256 1 692 1 128 564 

Oprávky 1 410 3 666 5 358 6 486 7 050 

Zdroj: inventární karty 

Výpočet byl proveden pomocí příslušných koeficientů
2
, které jsou ve zmiňovaném 

zákoně uvedeny. 

Sazba daně z příjmů 

Při výpočtu reálného čistého zisku, který daná investice v letech 2011 – 2013 

generovala, bylo využito skutečné hodnoty sazby daně z příjmů právnických osob. Ta byla 

vymezena pro jednotlivé roky z platného zákona a její výše byla v uplynulých letech 

konstantní, 19 %. S touto sazbou bude počítáno i ve zbývajícím období provozní fáze, tedy 

v období 2014 – 2020. 

Náklady projektu 

Skutečné náklady realizované investice v letech 2011 – 2013 jsou zachyceny 

v Tab. 4.2. 

Tab. 4.2 Náklady projektu v uplynulých letech (v tis. Kč) 

Položka 2011 2012 2013 

Odpisy 1 410 2 256 1 692 

Provozní náklady bez odpisů 81 1 624 1 286 

Finanční náklady 314 929 269 

Celkové náklady 1 805 4 809 3 247 

Zdroj: interní data společnosti 

Z uvedených hodnot je zřejmé, že se výše skutečných nákladů v letech 2011 - 2013 ani 

v jednom roce nepřiblížila plánované hodnotě. Důvodem je nižší vytíženost zařízení, než 

výrobní oddělení plánovalo. 

Příčinou je nedostatečná poptávka u objemově vyšších sériových zakázek, jelikož 

naprogramování ohýbacího centra zabere téměř 25 minut a při výrobě menšího počtu kusů je 

tedy rychlejší využít starších lisů. Mechanik závodu odhadl za výhodné využívat zařízení při 

                                                 
2
 Výše odpisů u zrychlené metody pro první rok odpisování se stanoví dle poměru vstupní ceny a příslušného 

koeficientu, který je v tomto případě roven 5. V dalších letech je koeficient roven 6 a odpisy jsou vypočteny 

podle vztahu, )/(2 nkZC  , kde ZC je zůstatková cena, k je koeficient platný v dalších letech a n je rok 

odepisování.  



51 

naprogramování úkonů alespoň pro 100 výrobků. Další důvod nižšího využití centra tkví 

v jeho vybavenosti. Chybí především integrované hydraulické nůžky, které dokážou polotovar 

rozříznout a ušetřit tak náklady a čas potřebný pro výrobu. V konečném důsledku to znamená 

zhruba 40 % využití stroje v porovnání s plánem. 

Výše celkových nákladů, vyjma odpisů, je dána velikostí dílčích nákladů, mezi které 

patří spotřeba materiálu a energie, mzdové náklady, náklady na opravu, pojištění a ostatní 

náklady. 

Spotřeba materiálu v roce 2011 dosáhla nízké hodnoty, jelikož ohýbací centrum bylo 

využíváno až od 1. 12. tohoto roku. I když přidružená zařízení této investice byla zařazena 

31. 5. 2011, nejednalo se o tak rentabilní zařízení jako samotné ohýbací centrum. V součtu to 

znamenalo roční spotřebu materiálu ve výši 22 tis. Kč při 60 motohodinách (dále jen mth). 

V roce 2012 bylo zařízení v provozu 2 024 mth, což mělo za následek spotřebu materiálu 

v hodnotě 753 tis. Kč. V roce 2013 došlo k poklesu využití zařízení o 15 % a tím i spotřebě 

materiálu.  

Pro provoz nakoupeného zařízení je potřeba nejen elektrické energie, ale i stlačeného 

vzduchu, kterým jsou poháněny některé komponenty. Společnost DOLS, a. s. vlastní v areálu 

rovněž výkonné kompresory, kterými si stlačený vzduch vyrábí sama, avšak tato výroba 

představuje další náklady na elektrickou energii. Proto je spotřeba energie složena i z nákladů 

na pohon kompresorů. V roce 2011 představovala spotřeba energie pro společnost náklad ve 

výši 77 Kč/mth. Následující rok byla cena vypočtena na úroveň 79 Kč/mth a v roce 2013 

došlo k nárůstu na 80 Kč/mth. Tato hodnota je shodná i pro rok 2014. 

Mzdové náklady se v čase na jednu mth stále zvyšují a její náklad v roce 2014 je na 

hranici 98 Kč/mth. V roce 2012, kdy bylo zařízení doposud nejvíce využíváno, byla celková 

výše mzdových nákladů za celý rok 753 tis. Kč při stanovených 96 Kč/mth.  

Náklady na opravu jsou velice rozdílné, než bylo původně naplánováno. Především 

neodborná manipulace s polotovary znamenala v prvních letech provozu investice extrémně 

vysoké náklady na servis. Navíc každoroční běžná údržba stroje, v níž je zahrnuto například 

seřízení a vyčištění laserů, promazání čepů apod., stojí 120 tis. Kč. 

I náklady na pojištění a ostatní náklady se s původními plány rozchází. Jejich výše 

v jednotlivých letech jsou uvedeny v Příloze č. 2, kde jsou zachyceny rovněž všechny již 

zmiňované náklady za uplynulá léta provozu. 
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Výnosy a čistý zisk z investice 

Objem tržeb je přímo úměrný počtu mth, během kterých jsou vyrobeny díly určené 

k dalšímu zpracování pro konečné výrobky. Tržby jsou tak stanoveny stejným způsobem, jak 

bylo uvedeno u plánovaných výnosů. Z interní kalkulace bylo vypočteno, že jedna mth přináší 

tržby ve výši 1 840 Kč. Celkové výnosy jsou dány součinem těchto tržeb a počtem mth za 

rok. 

Na základě hodnot výnosů a nákladů, které byly skutečně dosaženy v letech 2011 - 

2013, je možné stanovit hrubý zisk  investice. Po následném odečtení absolutní výše daně 

z příjmů právnických osob ve výši 19 % jsou zjištěny čisté zisky pro jednotlivá období 

provozní fáze, které jsou součástí následující tabulky. 

Tab. 4.3 Výnosy a čistý zisk investice v uplynulých letech (v tis. Kč) 

Položka 2011 2012 2013 

Celkové výnosy 110 3 724 3 176 

Celkové náklady 1 805 4 809 3 247 

Hrubý zisk -1 694 -1 085 -71 

Daň absolutně (19 %) -322 -206 0 

Čistý zisk (EAT) -1 372 -879 -71 

Výše výnosů v uplynulých letech provozu investice výrazně kolísá. Jak již bylo 

uvedeno, hlavní příčinou je rozdílné využití zařízení v uplynulých letech. Nízká hodnota 

v roce 2011 je způsobena především instalací ohýbacího centra až v prosinci roku.  

Daň je v letech 2011 a 2012 odečtena od záporného hrubého zisku z důvodu snížení 

celkového základu daně společnosti pro výpočet daně z příjmů právnických osob. V roce 

2013 však společnost byla ve ztrátě, a proto nedošlo k odečtení daně. 

Čistý pracovní kapitál 

V Tab. 4.4 jsou zachyceny změny ČPK v uplynulých letech životnosti investice. 

Tab. 4.4 Čistý pracovní kapitál v uplynulých letech (v tis. Kč) 

Položka 2011 2012 2013 

Zásoby provozní 9 181 155 

Pohledávky za odběrateli 19 91 77 

Závazky k dodavatelům 23 68 61 

ČPK 5 204 171 

Změna ČPK 5 199 -33 

Zdroj: interní data společnosti 
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Změna čistého pracovního kapitálu v letech 2011 – 2013 vychází opět z dosažených 

hodnot. V porovnání s naplánovanými hodnotami došlo k výrazným změnám. Společnost 

nevyrobila očekávané množství výrobků, tudíž nebyla potřeba plánované výše zásob. S tímto 

důvodem velmi souvisí i nižší závazky a pohledávky. 

Náklad kapitálu 

Jelikož bylo zařízení pořízeno z cizích zdrojů, bude celkový náklad kapitálu tohoto 

zadluženého projektu roven celkovým nákladům na kapitál zadlužené společnosti WACCL. 

V následující tabulce jsou zachycena všechna vstupní data, která jsou potřebná pro stanovení 

skutečných nákladů kapitálu pro roky 2010 - 2013. Tato data byla získána z účetních závěrek 

společnosti.  

Tab. 4.5 Vstupní data pro výpočet nákladů kapitálu (v tis. Kč) 

Položka Symbol 2010 2011 2012 2013 

Aktiva A 142 055 157 559 138 833 154 117 

Oběžná aktiva OA 80 401 91 440 78 385 100 620 

Vlastní kapitál VK 57 154 60 858 62 805 50 904 

Krátkodobé závazky KZ 46 257 44 429 51 845 68 547 

Bankovní úvěry a výpomoci BU 24 718 38 961 20 768 34 973 

Obligace OBL 0 0 0 0 

Provozní výsledek hospodaření EBIT 10 723 7 532 5 107 -12 596 

Nákladové úroky Ú 1 925 2 057 1 953 1 743 

Zdroj: účetní závěrky společnosti 

Před samotným výpočtem nákladů kapitálu zadlužené společnosti WACCL je nutné 

stanovit náklady kapitálu nezadlužené společnosti WACCU, které jsou stanoveny 

stavebnicovým modelem dle vzorce (2.14). Ten vychází z bezrizikové sazby a rizikových 

přirážek a výše nákladů kapitálu nezadlužené společnosti je uvedena v Tab. 4.6, přičemž je 

rovna součtu jednotlivých položek. 

Tab. 4.6 Náklad kapitálu WACC nezadlužené firmy v letech 2010 – 2012 (v %) 

Rok RF RLA Rpod Rfinstab WACCU 

2010 3,71 5 4,18 0 12,89 

2011 3,51 5 4,11 0 12,62 

2012 2,31 5 1,23 0 8,54 

2013 2,11 5 10 0 17,11 

Hodnota bezrizikové sazby (RF) v letech 2010 – 2013 je stanovena z finanční analýzy 

podnikové sféry, kterou každoročně vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu. Tato hodnota 
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je zjištěna pro odvětví CZ-NACE, skupina 25 - Výroba konstrukcí a kovodělných výrobků. 

Jelikož ještě nebyla publikována tato analýza za rok 2013, byla hodnota bezrizikové sazby pro 

rok 2013 stanovena aritmetickým průměrem z hodnot sazby zaznamenaných v jednotlivých 

měsících. 

Riziková přirážka za velikost firmy (RLA) byla vyčíslena v uplynulých letech ve výši 

5 %, jelikož hodnota úplatných zdrojů ani v jednom roce nepřesáhla hodnotu 100 000 tis. Kč.  

Riziková přirážka za produkční sílu firmy (Rpod) je vypočtena pro rok 2010 – 2013 dle 

vzorce (2.17) a (2.18). V letech 2010 a 2011 je rentabilita aktiv vyšší než hodnota 

porovnávaného parametru, a proto je velikost rizikové přirážky stanovena dle minimální 

sazby podnikatelského odvětví CZ-NACE, skupina 25. V roce 2012 je však situace opačná, 

jelikož je parametr X1 vyšší než hodnota rentability aktiv. Přirážka tedy byla vypočtena pro 

tento rok dle vzorce (2.19). V roce 2013 je zaznamenána záporná hodnota rentability aktiv, 

tudíž je riziková přirážka rovna 10 %. 

Pro výpočet přirážky za finanční stabilitu (Rfinstab) je nutné nejprve stanovit celkovou 

likviditu podniku (L3) dle vztahu (2.20). Po jejím vypočtení dochází k porovnání s likviditami 

průmyslu (XL2) a (XL1), jejíž skutečné výše byly zjištěny opět z finanční analýzy podnikové 

sféry a stavebnictví. V roce 2010 byla okamžitá likvidita ve výši 0,32 a pohotová 1,1. 

Likvidita podniku dosáhla v tomto roce hodnoty 1,74, a protože je vyšší než likvidita 

pohotová, byla přirážka stanovena ve výši nula. Tato situace nastala i v následujícím roce, 

jelikož celková likvidita podniku ve výši 2,06 byla vyšší než pohotová likvidita, jež 

dosahovala 1,01. I když v roce 2012 byla celková likvidita podniku nejnižší z analyzovaných 

let, stále byla vyšší než pohotová likvidita, a proto opět velikost rizikové přirážky za finanční 

stabilitu je pro tento rok nula. V roce 2013 bylo dosaženo celkové likvidity 1,47 a lze 

očekávat opětovné překonání hodnoty pohotové likvidity, proto je uvedena přirážka nula. 

Po přepočtu dle vztahu (2.15) jsou stanoveny náklady kapitálu zadlužené společnosti 

WACCL, které jsou uvedeny v Tab. 4.7. 

Tab. 4.7 Náklady kapitálu WACCL (v %) 

Položka 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

WACCU 12,89 12,62 8,54 17,11 - - - - - - - 

WACCL 12,46 12,03 8,29 16,37 12,29 12,25 12,3 13,3 12,53 12,6 12,68 

Protože je životnost investice 10 let, jsou v předchozí tabulce zachyceny náklady 

kapitálu zadlužené společnosti WACCL nejen za uplynulé roky, ale i pro zbývající období 

2014 - 2020, které jsou stanoveny metodou čtyřletého klouzavého průměru. 
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Obsahem níže uvedené tabulky jsou hodnoty diskontního faktoru jednotlivých roků, 

které jsou nezbytné pro výpočet diskontovaných peněžních toků investice. 

Tab. 4.8 Diskontní faktor v jednotlivých letech 

Položka vzorec 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

DF (2.26) 1 0,9234 0,7384 0,7063 0,6300 0,5599 0,4727 0,4375 0,3871 0,3414 

Nákladové úroky 

Z důvodu financování nakoupeného zařízení bankovním úvěrem je nutné při výpočtu 

peněžních toků zohlednit i nákladové úroky plynoucí z překlenovacího úvěru. Výše tohoto 

úvěru pokryla veškerou hodnotu zakoupeného zařízení, jelikož dotace, která tvoří druhou 

polovinu financování, je vždy přijata až v průběhu provozní fáze. Společnost se ve smlouvě 

zavázala provést mimořádnou splátku úvěru ve výši odpovídající 100 % obdržené dotace 

z Operačního programu Podnikání a inovace, která byla připsána na účet společnosti DOLS, 

a. s. v dubnu roku 2012 a ještě tentýž měsíc přeposlána bance.  

Výše nákladových úroků je uvedena v Tab. 4.9 a splátkový kalendář v Příloze č. 9. 

Indexová úroková míra je tvořena součtem indexu 1M PRIBOR a úrokové odchylky, která je 

ve výši 2,8 % p. a. Index 1M PRIBOR je určen Českou národní bankou fixingem z kotací 

úrokových sazeb, jenž je stanoven k prvnímu bankovnímu pracovnímu dni každého 

kalendářního měsíce. V roce 2014 je hodnota 1M PRIBOR rovna 0,28 %, přičemž 

v následujících letech bude při výpočtu docházet k meziročnímu poklesu o 0,03 %. 

Tab. 4.9 Nákladové úroky (v tis. Kč) 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Úroky 310 929 266 163 71 6 

Zdaněné úroky 251 753 216 132 57 5 

4.2 Analýza scénářů vstupních parametrů pro hodnocení investice 

Pro zbylá období provozní fáze budou zpracovány rozdílné scénáře vývoje parametrů. 

Důvodem je obtížné stanovení hodnot budoucích nákladů, výnosů, a proto dojde k vytvoření 

neutrální, pesimistické a optimistické varianty. 

Neutrální variantou bude označen vývoj parametrů vypočtený z budoucích výnosů 

a nákladů, které jsou stanoveny na základě konzultace s finančním oddělením společnosti 

a mechanikem závodu. 
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Při pesimistické variantě dojde ke změně u několika vstupních parametrů. 

Předpokladem bude rychlejší růst nákladů doprovázený zvýšením ceny. Nárůst ceny zapříčiní, 

vzhledem k nepříznivé současné situaci na trhu se stavebními výrobky, snížení poptávky po 

výrobcích a tím i nižší využitelnost zařízení. 

Optimistická varianta bude charakterizována výrazným oživením stavebního 

průmyslu, jelikož poptávka po výrobcích, i přes jejich vyšší cenu z důvodu rostoucích 

vstupních nákladů, bude neustále růst. Zařízení bude ve zbylých letech využíváno podstatně 

více a na konci provozní fáze bude v provozu téměř takovou dobu, jako bylo naplánováno. 

Období uplynulých let 2011 – 2013 bude pro všechny varianty totožné. Stejně tomu 

tak bude i u odpisů, které není možno v průběhu odpisování měnit, diskontního faktoru, 

nákladových úroků a sazby daně z příjmů právnických osob. 

V Tab. 4.10 je obsažena využitelnost zařízení v uplynulých i zbývajících letech 

provozní fáze jednotlivých variant. 

Tab. 4.10 Počet mth v letech 2011 - 2020 jednotlivých variant 

Varianta 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Neutrální 

60 2 024 1 726 

1 600 1 700 1 700 1 700 1 750 1 750 1 750 

Pesimistická 1 289 1 323 1 356 1 398 1 420 1 434 1 456 

Optimistická 1 820 2 200 2 650 3 060 3 540 3 870 4 100 

Celý postup výpočtu včetně dílčích položek jednotlivých variant je uveden v Příloze 

č. 3 - 5. 

Náklady projektu 

V Tab. 4.11 jsou zachyceny celkové hodnoty nákladů varianty neutrální, pesimistické 

a optimistické. 

Tab. 4.11 Celkové náklady jednotlivých variant v letech 2011 – 2020 (v tis. Kč) 

Varianta 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Neutrální 

1 805 4 809 3 247 

2 472 1 886 1 260 1 257 1 296 1 299 1 302 

Pesimistická 2 339 1 734 1 129 1 152 1 172 1 185 1 203 

Optimistická 2 585 2 169 1 795 2 026 2 307 2 504 2 639 

V případě neutrální verze lze po třech měsících provozu v roce 2014 stanovit, že 

zařízení bude méně využito v porovnání s předešlým rokem, jelikož, při meziročním srovnání, 

byl stroj o cca 50 mth méně využit. Při konstantní hodnotě cen materiálů se předpokládá, že 

dojde ke spotřebě materiálu ve výši 600 tis. Kč. V letech 2015 – 2017 je po konzultaci 
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s vedením společnosti odhadnuta spotřeba materiálu neměnná ve výši 625 tis. Kč. Ve zbylých 

letech bylo naplánováno nepatrně vyšší využití stroje a roční spotřeba materiálu, při 

zohlednění současné situace, byla naplánována na 650 tis. Kč. Náklady na energii jsou 

i v roce 2014 ve výši 80 Kč/mth, avšak od roku 2015 se předpokládá již s meziročním 

tempem růstu o 2 Kč. Stejný nárůst je prognózován i u mzdových nákladů, kdy ze současných 

98 Kč/mth dojde od roku 2015 ke každoročnímu zvyšování o 2 Kč. 

U pesimistické varianty výše spotřeby materiálu naroste o 34 Kč/mth z důvodu 

silnějšího vyjednávacího postavení dodavatele a tím i zdražení cen surovin. Dojde rovněž 

k výraznějšímu zvýšení ceny energie, což se projeví nárůstem na mth o 3 Kč a z důvodu vyšší 

inflace i k výraznějšímu meziročnímu růstu mzdových nákladů, rovněž o 3 Kč. 

Optimistická varianta předpokládá pozvolna se zvyšující spotřebu materiálu 

o 2 Kč/mth a meziroční růst cen energií a mezd o 1 Kč za mth. 

Výnosy a čistý zisk 

Výnosy generované investicí v různých variantách jsou uvedeny v Tab. 4.12. Prodej 

výrobků je realizován i v zahraničí, přičemž podíl na celkovém objemu tržeb byl zahraničními 

odběrateli v roce 2012 cca 15 %.  

Tab. 4.12 Výnosy jednotlivých variant v letech 2011 - 2020 (v tis. Kč) 

Varianta 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Neutrální 

110 3 724 3 176 

2 944 3 128 3 128 3 128 3 220 3 220 3 220 

Pesimistická 2 423 2 487 2 549 2 628 2 670 2 696 2 737 

Optimistická 3 403 4 114 4 996 5 722 6 620 7 237 7 667 

U neutrální verze je výše tržeb na jednu mth za uplynulé období na stejné úrovni, 

a proto je plánováno s touto hodnotou i v následujících letech, tedy 1 840 Kč/mth. Oproti 

plánům došlo ke snížení o 50 Kč z důvodu udržení cenové konkurenceschopnosti a nižší 

celkové nákladovosti zařízení. 

Pesimistická varianta předpokládá od roku 2014 navýšení tržeb na 1 880 Kč/mth. 

Příčinou jsou již zmíněné rostoucí vstupní náklady. 

Se zvýšením tržeb je plánováno i u optimistické varianty, kdy dojde ke zvýšení ceny 

na 1 870 Kč/mth. 

Po stanovení výnosů a nákladů je možné přistoupit k vyčíslení čistého zisku, jehož 

hodnoty jsou uvedeny v Tab. 4.13. 
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Tab. 4.13 Čistý zisk jednotlivých variant v letech 2011 – 2020 (v tis. Kč) 

Varianta 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Neutrální 

-1 372 -879 -71 

382 1 006 1 513 1 516 1 558 1 556 1 554 

Pesimistická 68 610 1 151 1 196 1 213 1 224 1 243 

Optimistická 663 1 575 2 560 2 994 3 494 3 884 4 073 

V Grafu 4.1 jsou znázorněny hodnoty čistého zisku jednotlivých variant, jejíž hodnoty 

jsou totožné s hodnotami předešlé tabulky. 

Graf. 4.1 Čistý zisk jednotlivých variant 

 

Čistý pracovní kapitál 

Změna čistého pracovního kapitálu pro každou variantu je uvedena v následující 

tabulce. 

Tab. 4.14 Změna ČPK jednotlivých variant v letech 2011 – 2020 (v tis. Kč) 

Varianta 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Neutrální 

5 199 -33 

-11 10 0 0 5 0 0 

Pesimistická -40 3 3 4 2 1 2 

Optimistická 14 39 46 42 49 34 23 

Dílčí položky ČPK v následujících letech 2014 – 2020 jsou vždy stanoveny 

z průměrných podílů k tržbám, které byly v rámci provozu investice zaznamenány 

v uplynulých dvou letech. 

Peněžní toky z investice 

K výpočtu čisté současné hodnoty je zapotřebí stanovit peněžní toky z investice, které 

jsou u zadlužených projektů rovny FCFF.  
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K veškerým kapitálovým výdajům na nákup zařízení došlo v roce 2011 a již v tomto 

roce byly i generovány peněžní toky, tudíž prvním provozním rokem investice je právě rok 

2011. Peněžní toky dosažené v letech 2011 – 2013 jsou vyčísleny ze skutečných hodnot, 

kterých společnost dosáhla a pro zbylá období provozní fáze investice jsou stanoveny dle 

dříve uvedených variant. 

V Tab. 4.15 jsou uvedeny volné peněžní toky neutrální, pesimistické a optimistické 

varianty analyzované investice v jednotlivých letech životnosti, tedy FCFFN, FCFFP 

a FCFFO, které jsou následně diskontovány a kumulovány. Podrobný výpočet ukazatele NPV 

všech variant je rovněž součástí Přílohy č. 3 - 5. 

Tab. 4.15 Peněžní toky z investice jednotlivých variant pro rok 2011 – 2020 (v tis. Kč) 

Rok FCFFN FCFFP FCFFO df 
d. 

FCFFN 

d. 

FCFFP 

d. 

FCFFO 

k. d. 

FCFFN 
k. d. 

FCFFP 
k. d. 

FCFFO 

2011 -6 766 1 -6 766 -6 766 

2012 1 931 0,9234 1 783 -4 983 

2013 1 869 0,7384 1 380 -3 603 

2014 1 654 1 368 1 910 0,7063 1 168 966 1 349 -2 435 -2 637 -2 254 

2015 1 618 1 228 2 158 0,6300 1 019 774 1 359 -1 416 -1 863 -895 

2016 1 518 1 152 2 159 0,5599 850 645 1 410 -556 -1 218 516 

2017 1 516 1 191 2 953 0,4727 717 563 1 396 150 -655 1 911 

2018 1 553 1 211 3 445 0,4376 680 530 1 507 830 -125 3 418 

2019 1 556 1 222 3 800 0,3871 602 473 1 471 1 433 348 4 889 

2020 1 554 1 240 4 049 0,3413 530 423 1 382 1 963 772 6 272 

4.3 Kritéria hodnocení efektivnosti investice vybraných variant 

Na základě skutečných a při jejich zohlednění přizpůsobených plánovaných výsledků 

investice lze stanovit nové hodnoty kritérií sloužících pro hodnocení efektivnosti investice. 

Vybranými kritérii byla čistá současná hodnota, vnitřní míra výnosnosti a prostá doba úhrady. 

V Tab. 4.16 jsou uvedeny hodnoty těchto kritérií, které jsou následně slovně porovnány 

s plánovanými. 

Tab. 4.16 Kritéria hodnocení efektivnosti investice vybraných variant 

Ukazatel Vzorec Neutrální Pesimistická Optimistická 

Čistá současná hodnota (Kč) (2.30) 1 962 912 771 527 6 271 932 

Vnitřní míra výnosnosti (%) (2.35) 20,45 16,03 30,66 

Prostá doba úhrady (2.29) 4 roky a 142 dní 4 roky a 236 dní 4 roky a 27 dní 

Diskontovaná doba úhrady (2.36) 6 let a 134 dní 7 let a 306 dní 5 let a 70 dní 
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Při porovnání neutrální varianty s plánovanými hodnotami kritérií je zřejmé, že 

skutečné výsledky neutrální varianty vykazují výrazně horších hodnot. Čistá současná 

hodnota byla naplánována na 16 918 tis. Kč, avšak ani jeden z vybraných scénářů se k této 

hodnotě nepřibližuje. Při neutrální variantě by skutečná hodnota dosáhla pouze cca 1 963 tis. 

Kč, což je tedy o 14 955 tis. Kč méně, než bylo naplánováno. Vnitřní míra výnosnosti 

dosahuje zhruba poloviční plánované hodnoty, a to 20,45 %.  

Při hodnocení pesimistické varianty jsou veškerá kritéria ještě horší. Hodnota NPV 

dosahuje pouze 772 tis. Kč při míře výnosnosti 16,03 %. Prostá doba úhrady se prodloužila, 

ve srovnání s neutrální variantou, o 94 dní. 

Optimistická varianta, která se nejvíce přibližuje plánovanému využití zařízení, 

dosáhla hodnoty NPV 6 272 tis. Kč. Vnitřní míra výnosnosti je však ve srovnání s plánovanou 

hodnotou stále nízká, jelikož je její výše 30,66 %.  

Dojde-li k porovnání prosté doby úhrady kterékoliv varianty s plánovanou dobou 

úhrady, je patrné, že potenciální doba úhrady je ve všech případech kratší, i když hodnoty 

ostatních kritérií dosahují výrazně horších výsledků. Důvodem je v plánu nevhodné zahrnutí 

dotace do výpočtu, která navyšuje hodnotu kapitálových výdajů a tím i dobu úhrady uměle 

prodlužuje. Součástí tabulky je i diskontovaná doba úhrady, která zohledňuje časový faktor. 

V případě pesimistické varianty se vynaložená investice vrátí až za 7 let a 306 dní. 

Jak již bylo dříve zmíněno, hlavním důvodem rozdílu mezi plánem a skutečnou situací 

je nízké využití výrobního zařízení v uplynulých letech, jelikož ani v jednom roce nebylo 

využito v takové míře, jak bylo původně naplánováno. Dalším významným aspektem je 

nepřiměřeně stanovený plánovaný náklad kapitálu, který ovlivňuje plánované toky 

generované investicí jen nepatrně a uměle tak nadhodnocuje projekt. 

Na základě provedeného postauditu je projekt i po třech letech provozu ohodnocen 

kladně a lze jej doporučit k realizaci i s odstupem času z důvodu kladné hodnoty NPV, i když 

její hodnota je mnohem nižší, než plánovaná. 

Pro jednotlivé varianty vývoje je vypočtena i směrodatná odchylka, která je rovna 

průměrné odchylce od průměrné očekávané hodnoty peněžních toků. Pro výpočet směrodatné 

odchylky je nezbytné nejprve stanovit pravděpodobnosti, s jakými jednotlivé scénáře 

nastanou. Nejvíce pravděpodobné, tedy neutrální variantě stanovené po konzultaci s vedením 

společnosti, byla přidělena váha ve výši 50 %. Zbylé dvě varianty mohou nastat se stejnou 

pravděpodobností, tedy 25 %. V Tab. 4.17 je uvedena střední hodnota dle vzorce (2.39) 

a směrodatná odchylka dle vzorce (2.40). 
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Tab. 4.17 Směrodatná odchylka NPV jednotlivých variant (v Kč) 

Varianta Pravděpodobnost (%) NPV E(X) )(X  

Neutrální 50 1 962 912 

2 742 321 3 204 307 Pesimistická 25 771 527 

Optimistická 25 6 271 932 

Výsledná hodnota slouží společnosti pouze pro porovnávání s budoucími projekty, 

které vykazují stejnou střední hodnotu, jelikož v této situaci není možné hodnotu s čím 

porovnat. Žádoucí je přijmout projekt, kterým je generována nižší směrodatná odchylka, 

protože je s tímto projektem spojena i nižší rizikovost. V případě rozdílných středních hodnot 

projektů je doporučeno řídit se variačními koeficienty. 

4.4 Analýza odchylek 

Analýza odchylek umožňuje důkladnější porovnání plánované a skutečné NPV, kterou 

je vybraná investice hodnocena.  

V Tab. 4.18 jsou obsaženy údaje o celkových kumulovaných hodnotách NPV na bázi 

peněžních toků. Součástí je také absolutní a relativní odchylka potenciální NPV k plánované 

hodnotě NPV, které jsou zapotřebí pro stanovení dílčích vlivů jednotlivých faktorů působících 

na NPV. 

Tab. 4.18 Plánovaná a potencionální celková NPV (v Kč) 

Ukazatel Symbol Hodnota 

NPV plánovaná NPV (Pl) 16 917 620 

NPV neutrální NPV (N) 1 962 912 

Absolutní odchylka ΔNPV -14 954 708 

Relativní odchylka (%) Δ NPV/NPV (P) -88,4 

NPV pesimistická NPV (P) 771 527 

Absolutní odchylka ΔNPV -16 146 093 

Relativní odchylka (%) Δ NPV/NPV (P) -95,44 

NPV optimistická NPV (O) 6 271 932 

Absolutní odchylka ΔNPV -10 645 688 

Relativní odchylka (%) Δ NPV/NPV (O) -62,93 

Plánovaná hodnota NPV je v porovnání s kteroukoli potenciální variantou výrazně 

vyšší. Absolutní odchylka i u nejvýhodněji nastavené (optimistické) varianty scénáře je téměř 

-10 646 tis. Kč. Pokud by se parametry investice vyvíjely nejpravděpodobněji, tedy dle 

neutrální verze, je absolutní odchylka téměř -15 mil. a relativní odchylka -88,4 %. 
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V Grafu 4.2 jsou obsaženy hodnoty NPV jednotlivých variant provozní fáze. 

Graf 4.2 Plánovaný a potencionální vývoj NPV v letech 2010 - 2020 

 

Z grafu je patrné, že plánovaný vývoj hodnoty NPV je zcela v rozporu s hodnotami 

skutečně uplynulými a v budoucnu potenciálními. Investice byla realizována s ročním 

zpožděním oproti plánu, a proto NPV pesimistická, optimistická a neutrální je zaznamenána 

až od roku 2011. V roce 2011 byla naplánovaná čistá současná hodnota nižší, avšak z důvodu 

zahrnutí dotace do kapitálových výdajů. V následujících letech již investice měla přinášet 

mnohem více prostředků, tudíž je NPV plánovaná po celý zbytek provozní doby nad 

variantami možného vývoje NPV v neuplynutých letech, neboť zařízení bylo využito méně 

hodin, než se plánovalo. Na nižší využití je vázán i nižší objem peněžních prostředků 

generovaný zařízením. Ve zbylých letech jsou naplánovány, vzhledem k dosavadní nepříznivé 

situaci, horší hodnoty parametrů investice, a proto i nadále se předpokládá s nižší hodnotou 

potenciální NPV oproti plánované. 

Analýza je vypočtena pro všechny scénáře k plánovaným hodnotám prostřednictvím 

pyramidového rozkladu funkcionální metodou, dle Richtarová (2009). Výpočet pyramidových 

rozkladů čisté současné hodnoty na bázi peněžních toků dle vztahu (2.52), (2.53) a (2.54) je 

uveden v Příloze č. 6 – 8. 

V Tab. 4.19 jsou zachyceny absolutní i relativní vlivy neutrální varianty jednotlivých 

ukazatelů na odchylku celkové NPV
CF

 včetně pořadí vlivů na vybrané kritérium. 
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Tab. 4.19 Vliv ukazatelů neutrální varianty působící na odchylku NPV a jejich pořadí vlivů 

Položka Absolutní vliv (v tis. Kč) Relativní vliv (%) Pořadí 

Výnosy -29 772 -175,98 1. 

Náklady 19 537 115,48 2. 

Daň 2 332 13,78 5. 

Odpisy -3 783 -22,36 3. 

Δ ČPK -306 -1,81 7. 

df -3 493 -20,65 4. 

NPV 530 3,14 6. 

Nejvýznamnějšími faktory byly dle analýzy odchylek identifikovány tržby a náklady, 

které mají zcela protichůdný vliv na celkovou čistou hodnotu investice. Tato skutečnost je 

způsobena nižšími skutečnými dosaženými hodnotami v porovnání s plánem. Vlivy tržeb byly 

rovněž v jednotlivých letech nejvýrazněji ovlivňujícími změnu NPV. S nízkou výrobou 

souvisely především i nižší materiálové požadavky, což v konečném součtu způsobilo 

pozitivní vliv celkových nákladů na odchylku NPV. Negativního vlivu bylo dosáhnuto 

i u odpisů a diskontního faktoru. Důvod vlivu u odpisů je zapříčiněn odpisováním investice 

v plánech v plné výši včetně hodnoty dotace. Diskontní faktor negativně ovlivňuje NPV, 

jelikož při sestavování investičního plánu byla stanovena hodnota nákladů kapitálu ve výši 

3,07 %, která se velmi výrazně lišila oproti skutečně vypočteným hodnotám dle 

stavebnicového modelu. Výraznější vliv, relativně 13,78 %, byl zaznamenán už jen u daně 

z příjmů, který měl pozitivní směr. Příčinou rozdílu je jednak rozdílná skutečná daňová sazba, 

která byla o 1 p. b. nižší oproti plánované, a také nízké hrubé zisky způsobené nedostatečným 

počtem zakázek. Nepatrný negativní vliv měla změna čistého pracovního kapitálu ve výši 

necelých 2 %. Vrcholovému ukazateli NPV je přiřazena odchylka v plné výši, která odpovídá 

odchylce posledního roku, jelikož není možné porovnat rozdíl parametrů kvůli dřívějšímu 

ukončení plánované provozní fáze.  

V Grafu 4.3 jsou uvedeny hodnoty vlivů jednotlivých ukazatelů na odchylku NPV 

v jednotlivých letech. 
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Graf 4.3 Vývoj plánované a neutrální NPV v letech 2010 – 2020 (v Kč) 

 

Z grafu je patrný již zmiňovaný pozitivní vliv nákladů a daně. Rovněž je zřejmý 

výrazný negativní vliv výnosů, který v absolutním vyjádření negativně působí na odchylku 

NPV ve výši 29 722 tis. Kč. Extrémní byl rok 2012, kdy odchylka výnosů dosáhla negativní 

hodnoty 12 007 tis. Kč. V posledních letech analyzovaného období lze rovněž zaznamenat 

rostoucí vliv diskontního faktoru. 

V následující tabulce jsou zobrazeny vlivy ukazatelů pesimistické varianty. 

Tab. 4.20 Vliv ukazatelů pesimistické varianty na odchylku NPV včetně pořadí 

Položka Absolutní vliv (v tis. Kč) Relativní vliv (%) Pořadí 

Výnosy -32 037 -189,37 1. 

Náklady 20 092 118,76 2. 

Daň 2 657 15,71 5. 

Odpisy -3 801 -22,47 3. 

Δ ČPK -284 -1,68 7. 

df -3 196 -18,89 4. 

NPV 423 2,50 6. 

Pořadí vlivů ukazatelů pesimistické varianty je stejné jako v případě neutrální varianty 

a z Grafu 4.4 je rovněž viditelný obdobný vývoj ukazatelů v čase. 
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Graf 4.4 Vývoj plánované a pesimistické NPV v letech 2010 – 2020 (v Kč) 

 

Při porovnání vlivů odchylek u pesimistické a neutrální varianty, která byla již 

podrobně popsána, došlo pouze k výraznějšímu posílení negativního vlivu výnosů. Důvodem 

je především nepříliš odlišný scénář pesimistické varianty vývoje, při kterém bylo 

naplánováno nižší využití zařízení v kombinaci s vyšší cenou polotovarů vyrobených za jednu 

mth. Vývoj provozu zařízení byl stanoven takřka na nejnižší možné využití. Protože má 

společnost několik uzavřených víceletých zakázek, které jsou sjednány na určitý počet kusů, 

nelze zařízení během let nevyužívat vůbec. Další příčinou obdobného vývoje jsou i společná 

období, která již uplynula. Nejvýznamnější změna nastala v roce 2015, kdy výnosy nejvíce 

ovlivnily odchylku čisté současné hodnoty. V celkovém úhrnu dílčích ukazatelů došlo pouze 

k výraznější změně vlivu u výnosů, které negativně ovlivňují odchylku NPV o 189,37 %. 

V Tab. 4.21 jsou uvedeny vlivy parametrů optimistické varianty, která je 

charakteristická významným oživením současné situace ve stavebnictví.  

Tab. 4.21 Vliv ukazatelů optimistické varianty na odchylku NPV včetně pořadí 

Položka Absolutní vliv (v tis. Kč) Relativní vliv (%) Pořadí 

Výnosy -21 322 -126,03 1. 

Náklady 16 991 100,43 2. 

Daň 1 210 7,15 6. 

Odpisy -3 751 -22,17 4. 

Δ ČPK -450 -2,66 7. 

df -4 706 -27,82 3. 

NPV 1 382 8,17 5. 

V případě optimistické varianty se vliv tržeb a nákladů výrazně snížil, avšak vliv obou 

parametrů je stále vysoký. Tržby negativním směrem ovlivnily hodnotu NPV o 126 %. Změna 
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je způsobena výraznějším využíváním zařízení, které se alespoň, v porovnání s předešlými 

variantami, přibližuje plánům v období od 2014 - 2020. S touto změnou souvisí i rostoucí vliv 

diskontní sazby v čase, kdy v období 2018 a 2019 představovala nejvýznamnější ukazatel 

vlivu, viz Graf 4.5. V situaci, kdy by bylo zařízení využito v takové míře, jak bylo stanoveno 

v předinvestiční fázi, by nejvýznamnějším ukazatelem byla právě zmíněná diskontní sazba, 

která je závislá na hodnotě nákladů kapitálu. Vliv zbylých ukazatelů, vyjma daně, se nepříliš 

změnil oproti předešlým variantám. 

Graf 4.5 Vývoj plánované a optimistické NPV v letech 2010 – 2020 (v Kč)  

 

4.5 Analýza citlivosti 

Účelem této analýzy je zjistit, do jaké míry je očekávaná čistá současná hodnota 

projektu závislá na změně různých faktorů, které na toto kritérium působí. Základním 

předpokladem je tedy stanovení faktorů. V případně NPV jsou faktory, které mohou ovlivnit 

její výši, volné peněžní toky FCF, kapitálové výdaje KV a diskontní faktor df.  

Analýza citlivosti vybraného investičního projektu bude vytvořena pro neutrální 

variantu a vychází z Valach (2010) a Dluhošová (2010). 

V Tab. 4.22 je zachycena výše čisté současné hodnoty v závislosti na změně určitého 

faktoru o parametr α, který je vymezen v rozmezí od –25 % do 25 % při pětiprocentní změně. 

Analýza je vypočtena dle vztahu (2.41). 
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Tab. 4.22 Analýza citlivosti NPV (v Kč) 

Parametr 

α (%) 

Faktor Vícefaktorová 

analýza 

Absolutní změna 

k výchozímu stavu FCF KV df 

-25 -290 350 3 725 446 3 044 884 2 283 663 320 751 

-20 160 302 3 372 939 2 811 494 2 249 195 286 283 

-15 610 955 3 020 432 2 587 018 2 198 965 236 053 

-10 1 061 607 2 667 926 2 371 027 2 133 925 171 013 

-5 1 512 260 2 315 419 2 163 119 2 054 963 92 051 

0 1 962 912 1 962 912 1 962 912 1 962 912 0 

5 2 413 564 1 610 405 1 770 046 1 858 548 -104 364 

10 2 864 217 1 257 898 1 584 179 1 742 597 -220 315 

15 3 314 869 905 392 1 404 991 1 615 739 -347 173 

20 3 765 522 552 885 1 232 176 1 478 611 -484 301 

25 4 216 174 200 378 1 065 445 1 331 807 -631 105 

V rámci jednofaktorové analýzy citlivosti bylo vypočteno, že změny faktorů FCF 

o záporný parametr α působí negativně na výsledné hodnoty NPV. Například při poklesu FCF 

o 25 % dochází ke snížení hodnoty NPV o cca 2 253 tis. Kč a čistá současná hodnota 

vykazuje zápornou hodnotu. V tomto případě by hodnota NPV byla záporná a realizace 

projektu by tedy nepřinášela společnosti žádnou přidanou hodnotu. Naopak při kladné změně 

FCF o 15 %, oproti výchozí situaci, by hodnota NPV vzrostla na zhruba 3 315 tis. Kč.  

Opačný vliv přináší změna KV a df o parametr α, jelikož s klesající hodnotou těchto 

faktorů dochází k optimističtějším výsledkům NPV. Platí zde tedy nepřímá úměrnost, kdy 

s rostoucí hodnotou parametru dochází k poklesu hodnoty NPV a naopak. Například při 

poklesu KV a df o 10 % vzroste hodnota NPV o více než 705 tis. Kč, respektive 408 tis. Kč. 

Tato změna by v případě KV představovala relativní nárůst NPV o 36 % na úroveň cca 2 668 

tis. Kč.  

Z dosažených výsledků jednofaktorové analýzy je dále zjištěno, že největší vliv na 

změnu hodnoty NPV mají volné peněžní toky FCF, poněvadž při jejich procentuálních 

změnách dochází k nejvýraznějším výkyvům NPV. 

Pomocí vícefaktorové analýzy, jejíž hodnoty jsou rovněž součástí předchozí tabulky, 

dochází ke stanovení hodnoty NPV při současné změně všech rizikových faktorů o stejnou 

hodnotu parametru α. Z výsledků bylo zjištěno, že při současné změně uvedených rizikových 

faktorů o stejnou kladnou hodnotu parametru α, dochází k poklesu čisté současné hodnoty 

projektu. V případě záporné hodnoty parametru α všech faktorů pak hodnota NPV roste. 
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Příkladem může být kladná změna všech faktorů o 5 %. V této situaci klesne NPV o více než 

104 tis. Kč. Opačně, při poklesu hodnot faktorů o 5 %, se zvýší NPV o 92 tis. Kč. 

V následujícím grafu jsou zachyceny různé výše čisté současné hodnoty získané 

z Tab. 4.22. Z grafu 4.6 je možné určit vývoj NPV při změnách jednotlivých rizikových 

faktorů o parametr α.  

Graf. 4.6 Analýza citlivosti NPV 

 

Před analýzou jednotlivých křivek je nezbytné napsat pravidlo, že čím je sklon přímky 

rizikového faktoru strmější, tím vyšší je také jeho vliv na výslednou NPV. Je tedy zřetelné, že 

čistá současná hodnota je nejcitlivější na změnu FCF a že působí protichůdně v porovnání 

s přímkami odpovídajícími změnám KV a df. Přímka vícefaktorové analýzy pouze potvrzuje 

dříve uvedené tvrzení, že současná změna hodnot df a KV více ovlivňuje výsledné kritérium 

než FCF, jelikož má klesající trend. 

Z předešlého grafu je patrné, že hodnota NPV je rovna nule při změně FCF o parametr 

α v rozmezí -20 % až -25 %. Aby došlo k tomuto rovnovážnému stavu, muselo by konkrétně 

dojít k poklesu FCF o 21,78 %.  

Volné peněžní toky FCF představují faktor, který nejvýrazněji ovlivňuje konečnou 

hodnotu NPV stanovenou na bázi peněžních toků. Za účelem analýzy zmíněného faktoru byla 

vypracována analýza citlivosti čistého zisku, protože nejvíce ovlivňuje peněžní toky. Čistý 

zisk je tvořen tržbami, náklady a daňovou sazbou.  

Analýza citlivosti čistého zisku je provedena za rok 2012 při změnách zmíněných 

faktorů o parametr α. 
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Tab. 4.23. Analýza citlivosti EAT v roce 2012 (v Kč) 

Parametr α 

(%) 

Faktor Vícefaktorová 

analýza Tržby Náklady Daňová sazba 

-25 -1 633 094 94 928 -930 496 -697 872 

-20 -1 482 266 -99 848 -920 187 -736 149 

-15 -1 331 438 -294 624 -909 878 -773 396 

-10 -1 180 609 -489 400 -899 569 -809 613 

-5 -1 029 781 -684 176 -889 261 -844 798 

0 -878 952 -878 952 -878 952 -878 952 

5 -728 124 -1 073 728 -868 643 -912 076 

10 -577 295 -1 268 504 -858 335 -944 168 

15 -426 467 -1 463 280 -848 026 -975 230 

20 -275 638 -1 658 056 -837 717 -1 005 261 

25 -124 810 -1 852 832 -827 409 -1 034 261 

Před rozborem analýzy je nutné zdůraznit, že v roce 2012 společnost v rámci 

realizované investice zaznamenala výsledek hospodaření ve výši -878 952 Kč a tento stav je 

tedy výchozí. Z výsledků jednofaktorové analýzy lze určit vliv změny vybraného faktoru na 

hodnotu čistého zisku. Při poklesu tržeb o parametr α dochází i ke snížení hodnoty EAT. 

Opačná situace nastává při poklesu nákladů o parametr α. Tyto zmíněné faktory tedy působí 

protichůdně, přičemž náklady jsou faktorem, které nejvýrazněji ovlivňují čistý zisk i při 

srovnání s hodnotami při změnách diskontní sazby o uvedený parametr. Například při poklesu 

tržeb o 25 % bude společnost vykazovat ještě vyšší ztrátu o cca 754 tis. Kč. Snížení nákladů 

o stejnou hodnotu parametru by však představovalo navýšení hodnoty čistého zisku na 

necelých 95 tis. Kč. Nejnižší vliv na hodnotu EAT má změna daňové sazby, jelikož jsou 

hodnoty čistého zisku při změnách daňové sazby nejméně volatilní.  

Z výsledků vícefaktorové analýzy citlivosti plyne, že při změně všech faktorů 

o kladnou hodnotu parametru α dochází k poklesu hodnoty čistého zisku, respektive 

navyšování ztráty. V případě negativní změny o parametr α dochází k poklesu ztráty, což tedy 

pozitivně působí na změnu čistého zisku. 

V následujícím grafu je možné sledovat působení změn jednotlivých rizikových 

parametrů při odlišných hladinách parametru α na výši čistého zisku. 
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Graf 4.7 Analýza citlivosti EAT v roce 2012 

 

Z grafu opět zřejmé protnutí osy x, tentokrát s přímkou čistého zisku, který byl 

způsoben změnou nákladů. Čistý zisk by byl rovný nule v případě, že by nastal pokles 

nákladů o cca 22,56 %. Stejné situace by bylo dosaženo, pokud by se tržby ceteris paribus 

změnily o parametr α ve výši 29,15 %. 

4.6 Zhodnocení postauditu investičního projektu 

Účelem postauditu bylo zjistit, zda je doporučeno pokračovat v realizaci investice a do 

jaké míry se plánované hodnoty, stanovené v předinvestiční fázi, odlišují od hodnot skutečně 

dosažených. Z výsledku vyplynulo, že naplánované parametry se výrazně lišily především 

z důvodu zahrnutí dotace do celkových kapitálových výdajů a následně i příjmů generované 

touto investicí. Dalším výrazným aspektem byly nevhodně určené náklady kapitálu. 

Na základě již uplynulých tří let byly predikovány parametry investice pro zbylých 

7 let životnosti a jejich vývoj je simulován ve třech variantách. Nejpravděpodobnější verzí 

vývoje byla označena jako neutrální varianta, jež byla stanovena na základě konzultace 

s vedením společnosti. Od tohoto vývoje byly posléze odhadnuty další dvě varianty, a to 

pesimistická a optimistická. Pesimistickou variantou byl charakterizován vývoj, při kterém 

došlo především ke zhoršení vstupních parametrů nákladů. Jednalo se o zvýšení mzdových 

nákladů, nákladů za energie a poměru spotřeby materiálu k tržbám. S tímto růstem byl spojen 

i růst cen, což znamenalo úbytek zakázek. Optimistická varianta předpokládala oživení trhu 

a pozvolné zvyšování poptávky po výrobcích společnosti doprovázené růstem ceny. Pomocí 

postauditu lze odhalit chyby, s kterými se pracovalo ve finančním plánu, jenž byl vedením 
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společnosti sestaven v předinvestiční fázi. V následující souhrnné tabulce jsou znovu 

uvedeny, mimo jiné, hodnoty NPV všech variant. 

Tab. 4.24 Souhrnná tabulka 

Položka Plán 
Varianta 

Neutrální Pesimistická Optimistická 

NPV (Kč) 16 917 620 1 962 912 771 527 6 271 932 

Vnitřní míra výnosnosti (%) 42,49 20,45 16,03 30,66 

Analýza odchylek - relativní vliv (%) 

Výnosů -175,98 -189,37 -126,03 

Nákladů 115,48 118,76 100,46 

df -20,65 -18,89 -27,82 

Podstatnou částí postauditu byla analýza odchylek, která byla provedena pro všechny 

potencionální varianty. Při této analýze byla zjištěna nejen absolutní odchylka čisté současné 

hodnoty plánované a potencionální, ale i kvantifikovány vlivy jednotlivých parametrů na tuto 

odchylku během provozní fáze. Ke kvantifikaci vlivů působících na odchylku bylo využito 

pyramidového rozkladu kritéria prostřednictvím funkcionální metody. V případě srovnání 

investičního plánu a neutrální varianty vývoje byla zjištěna odchylka NPV na bázi peněžních 

toků, která v absolutní výši činí -14 954 708 Kč. Analýzou odchylek bylo zjištěno, že největší 

vliv měly tržby, které na hodnotu NPV působily negativně ve výši cca 176 %. Důvodem bylo 

nízké využití zakoupeného zařízení, než se plánovalo v předinvestiční fázi. S touto 

skutečností byl spojen i pozitivní vliv provozních nákladů ve výši 115 %. Při pesimistické 

variantě byla hodnota NPV nižší než plánovaná o 16 146 093Kč. Nejedná se o velmi výraznou 

změnu v porovnání s předchozí variantou, protože společnost má uzavřené víceleté kontrakty 

na určitý počet výrobků, tudíž není možné zařízení nevyužívat vůbec. Pokud by se parametry 

investice vyvíjely ve zbylých letech provozní fáze podle optimistické varianty, byla by 

hodnota NPV o 10 645 688 Kč nižší. Optimistická varianta má v následujících letech alespoň 

částečně kopírovat využití stroje. Z tohoto důvodu byl negativní vliv tržeb ze všech tří 

potencionálních variant nejnižší, relativně se jednalo o 126 %. V případě, že by stroj byl 

využit v plné míře, jak se plánovalo, nejvýznamnější vliv (negativní) by měla výše 

diskontního faktoru, která u optimistické varianty v posledních letech provozu nejvíce 

ovlivňuje odchylku NPV. Příčinou je hodnota nákladů kapitálu, která byla předpokládána ve 

výši 3,07 %, avšak skutečné náklady vypočtené dle stavebnicového modelu, který je využíván 

Ministerstvem průmyslu a obchodu, jsou výrazně vyšší. Dalším problémem je vysoký vliv 

odpisů, který dosahuje ve všech variantách obdobných hodnot. Důvodem bylo již zmínění 

zahrnutí dotace, která představovala polovinu zdrojů financování, do peněžních toků. Jelikož 
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připsaná dotace představuje nenávratný zdroj financování a současně není generována 

projektem, neměla by být zahrnuta do finančních toků z projektu ani být součástí 

kapitálových výdajů. 

V rámci postauditu byla provedena rovněž citlivostní analýza neutrální varianty, 

jelikož je vedením společnosti nejvíce sledována z důvodu společného stanovení parametrů. 

Výsledky citlivostní analýzy určují hodnotu NPV při změně jednotlivých faktorů. Parametr α, 

který představuje změnu určitého faktoru, se pohyboval v rozmezí od -25 % do 25 % při 

změnách o 5 %. Vliv změny byl analyzován u nejvýznamnějších faktorů, kterými byly 

zvoleny volné peněžní toky, diskontní faktor a kapitálové výdaje, jelikož i u těch nastala 

změna, která představovala zdražení investice. Při využití jednofaktorové analýzy bylo 

shledáno, že volné peněžní toky se vyvíjely odlišným směrem než zbylé dva. V případě 

kladné změny parametru α došlo k pozitivnímu navýšení hodnoty NPV a při záporné hodnotě 

parametru k poklesu. Zároveň z výsledků vyplýnulo, že faktor volných peněžních toků 

nejvíce ovlivňil čistou současnou hodnotu na bázi peněžních toků. Při současné změně všech 

rizikových faktorů, nazývané taktéž vícefaktorová analýza citlivosti, bylo zjištěno, že při 

hodnotě parametru α < 0 dochází k růstu čisté současné hodnoty a opačně. Jestliže by nastal 

pokles u všech faktorů o 15 %, výše čisté současné hodnoty by vzrostla o 236 053 Kč. 

Protože byl analýzou citlivosti označen faktor volných peněžních toků za 

nejvýznamnější, byla provedena analýza citlivosti čistého zisku, jelikož se na tvorbě 

zmiňovaných toků značně podílí. Velikost EAT je nejvíce tvořen tržbami, náklady a daňovou 

sazbou a právě tyto faktory byly podrobeny analýze pro rok 2012, kdy však společnost 

vykázala, vzhledem k realizované investici, záporný výsledek hospodaření. Analýzou bylo 

zjištěno, že při kladné změně tržeb o parametr α dochází ke snížení ztráty. Jestliže se stejným 

způsobem změní i náklady, ztráta se více prohlubuje. Změna daňové sazby způsobí pouze 

nepatrné zvýšení ztráty, a to za podmínky, kdy parametr α < 0. Z výsledků vícefaktorové 

analýzy citlivosti EAT je stanoveno, že s rostoucí zápornou hodnotou parametru α klesá výše 

ztráty. 

I při zohlednění všech negativních skutečností, které byly při postauditu zjištěny, lze 

realizaci investičního projektu po třech letech provozu hodnotit úspěšně, jelikož je hodnota 

kritéria čisté současné hodnoty ve všech variantách kladná. Rovněž ostatní hodnoty kritérií 

hodnocení efektivnosti investice jsou pozitivní, i když v porovnání s plánovanými hodnotami 

výrazně horší. Vnitřní výnosové procento u neutrální varianty dosahuje výše 20,45 % a touto 
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hodnotou převyšuje požadovanou míru výnosnosti investice 3,07 %. Diskontovaná doba 

návratnosti neutrální varianty se odhaduje na 6 let a 134 dní. 

Z výsledků posauditu lze posoudit, že negativní výsledky analyzovaného projektu, 

vyjma nákladů kapitálu, jsou způsobeny především obtížněji předvídatelnými událostmi, které 

jsou způsobeny útlumem poptávky po výrobcích společnosti.  

Obecně platí, že vypracování postauditu je pro podnik prospěšné, neboť na základě 

jejího vypracování dochází k odhalení nepřesností vzniklých při zpracování finančního plánu 

projektu. Při zohlednění zmíněných nedostatků je možné je při realizaci budoucích projektů 

odstranit a zpřesnit tak plánované parametry. V rámci provedeného postauditu je především 

doporučeno náklady kapitálu stanovit stavebnicovým modelem, který je roven součtu 

bezrizikové sazby a rizikových přirážek.  
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5 Závěr 

Hlavním cílem většiny podniků je maximalizace tržní hodnoty. Tato hodnota je, mimo 

jiné, závislá na úspěšnosti investiční politiky podniku, jelikož neustálé investování do rozvoje 

a obnovy majetku představuje výhodnější postavení na trhu. Otázkou přijetí či zamítnutí 

investičního projektu se zabývá investiční rozhodování, které velmi výrazně ovlivňuje 

úspěšnost podniku v budoucnu. Důležitou částí investičního rozhodování je zhodnocení 

efektivnosti investičních projektů a identifikace rizikových faktorů, které mohou skutečné 

výsledky kritérií pozitivně či negativně ovlivnit. Součástí efektivního investičního 

rozhodování je i zpětná kontrola, tzv. postaudit, již realizovaných investic. Výsledky 

postauditu usnadní odstranění možných nedostatků při plánování a realizaci nových projektů. 

Cílem diplomové práce bylo provedení postauditu investičního projektu, který 

realizovala společnost DOLS – výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a. s., jehož součástí 

byla i analýza odchylek čisté současné hodnoty na bázi peněžních toků a citlivostní analýza. 

V úvodní, teoretické, části práce byla objasněna metodologie a problematika vztahující 

se k postauditu reálné investice. Pozornost byla věnována především kritériu čisté současné 

hodnoty, jejíž výsledky sloužily ke zhodnocení efektivnosti a provedení postauditu. 

V praktické části byla charakterizována společnost DOLS – výroba Dveří, Oken, 

Listovních Schránek, a. s. a hodnocená investice včetně výčtu plánovaných parametrů, 

kterých bylo zapotřebí pro zhodnocení efektivnosti po třech letech provozu.  

V hlavní části diplomové práce byl proveden postauditu reálné investice, v rámci 

kterého byly vyčísleny skutečné parametry investice v uplynulých letech. Při zohlednění 

těchto výsledků byly následně provedeny potencionální varianty vývoje ve zbylých letech 

provozní fáze a stanoveny odchylky kritérií. Součástí kapitoly byla analýza odchylek 

zvoleného kritéria, která byla provedena metodou pyramidového rozkladu funkcionální 

metody. Výsledky této analýzy označily tržby a náklady jako faktory nejvíce rizikové, jelikož 

nejvýrazněji ovlivňují výši odchylky čisté současné hodnoty na bázi peněžních toků. Příčinou 

je nižší skutečné využití zařízení, než s kterým vedení společnosti plánovalo. Nedílnou 

součástí postauditu byla analýza citlivosti nejpravděpodobnější verze, která byla stanovena po 

konzultaci s vedením společnosti. Výsledkem této analýzy bylo určení změny čisté současné 

hodnoty a čistého zisku při změnách rizikových faktorů, které na daný ukazatel působí. 

V závěru kapitoly byl zhodnocen postaudit, z jehož výsledků vyplynula výrazná odchylka 

čisté současné hodnoty, avšak i ze skutečně dosažených hodnot lze projekt hodnotit úspěšně.  
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FCFFO volné peněžní toky z celkového kapitálu optimistické varianty 

g  tempo růstu dividendy 

i  úroková míra 

IRR  vnitřní míra výnosnosti 

IZ index ziskovosti 

JKV  jednorázové kapitálové výdaje 

KZ  krátkodobé závazky 

L3 likvidita podniku 

MPO  ministerstvo průmyslu a obchodu 

mth motohodina 
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N  náklady 

NH  nominální hodnota 

NPV  čistá současná hodnota 

OA  oběžná aktiva 

OBL  obligace 

R  náklady kapitálu 

RD  náklady na cizí kapitál 

RE  náklady vlastního kapitálu 

RF  bezriziková sazba 

Rfinstab  riziková přirážka za finanční stabilitu 

RLA  riziková přirážka za velikost podniku 

Rpod  riziková přirážka za obchodní podnikatelské riziko 

ROA rentabilita aktiv 

SA  stála aktiva 

T doba do splatnosti obligace, doba životnosti investice 

t sazba daně z příjmů, jednotlivá léta životnosti investice 

Ú  nákladové úroky 

UZ úplatné zdroje 

V  výnosy 

WACCU  náklady na celkový kapitál nezadluženého projektu 

WACCL  náklady na celkový kapitál zadluženého projektu 

XL1 okamžitá likvidita 

XL2 pohotová likvidita 

α relativní odchylka 

β relativní odchylka 

γ relativní odchylka 
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