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1. Úvod 

Investiční rozhodování patří mezi nejdůležitější oblasti každého podniku. Základním 

prvkem investičních rozhodování je investiční projekt (záměr). 

Aby mohly být společnosti vůbec založeny, aby mohly fungovat a rozvíjet se, je třeba 

vynakládat finanční prostředky, neboli investovat. Je velmi důležité, aby měl podnik 

optimálně zvolenou investiční strategii, zda investovat, do čeho investovat a kolik peněžních 

prostředků do projektu vložit.  

Mezi základní cíle většiny dnešních společností patří opakovaně vykazovat zisk, 

maximalizovat tržní hodnotu firmy, zvyšovat konkurenceschopnost a prosperovat. Aby mohlo 

být splněny výše uvedené cíle, je třeba vynakládat peněžní prostředky, investovat. Aby byl 

podnik dlouhodobě prosperující, aby byla zajištěna obnova vlastního majetku, měl by 

investovat minimálně do výše odpisů. Aby docházelo k dalšímu růstu a prosperitě, 

investované prostředky by měly být ještě vyšší. 

Cílem této diplomové práce je zhodnotit již realizované investiční projekty ve společnosti 

Granitol, a. s. Předmětem hodnocení jsou dvě výrobní linky, pořízené v roce 2007 a 2009. 

Bude provedena předběžná analýza, zda bylo vhodné v daných letech a za daných podmínek 

projekty realizovat. Budou posouzeny podklady, na základě kterých bylo rozhodnuto 

o výstavbě ve společnosti. Následně bude provedena analýza ex-post, ve které bude 

porovnáno, zda se plánované a očekávané výstupy shodují se současnými výsledky, které 

projekty vykazují.  

První část diplomové práce je zaměřena na teoreticko-metodologická východiska, 

ve kterých jsou popsány informace, týkající se oblasti investování. Na teoretickou část bude 

navazovat kapitola, v níž bude představena společnost, která realizovala investiční projekty.  

V aplikační části budou použity a vyhodnoceny metody hodnocení investic. V diplomové 

práci bude využito statických metod (průměrné roční CF, průměrná doba návratnosti, 

průměrné procento výnosu, průměrný výnos z účetní hodnoty) i dynamických metod (NPV, 

IRR, PP, PI).  

V poslední části diplomové práce bude srovnán plán se skutečností. Bude vyhodnoceno, 

zda byly investiční projekty výhodné pro realizaci, a zda dochází při provozu k naplnění 

plánu. V případě vyskytnutí se negativních odchylek ve skutečných tržbách, zisku 

a nákladech, bude navrhnuto doporučení, jak odchylky zredukovat.  
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2. Teoreticko-metodologická východiska pro hodnocení efektivnosti 

investičních projektů 

Investice představuji velmi důležitý faktor pro rozvoj každé ekonomiky. Je možno 

chápat je jako podporu k výrobě kapitálových statků, k vývoji technologií, k získání lidského 

kapitálu, apod. Jde o obětování dnešní jistoty ve prospěch budoucí nejistoty. Detailněji 

charakterizovat a definovat investice je možné ze dvou hledisek, z makroekonomického 

a podnikového. 

 

Z makroekonomického hlediska je zřejmé, že investice mají dvě úlohy. Díky 

investicím dochází k akumulaci kapitálu, k nárůstu fixního kapitálu, díky čemuž dochází 

k růstu potenciálního produktu země.
1
 Také jsou velkou a nestálou složkou výdajů, kdy při 

prudké změně v investicích může dojít i k ovlivnění zaměstnanosti (přes agregátní poptávku). 

V makroekonomickém pojetí je možné investice také chápat jako aktiva, která nejsou určena 

pro bezprostřední spotřebu, ale jsou určena pro užití ve výrobě spotřebních statků nebo 

dalších kapitálových statků.
2
  

 

V podnikovém pojetí jsou investice „jednorázové kapitálové výdaje, které budou 

generovat peněžní příjmy během delšího časového období“. (reálné a finanční investice) Jsou 

také chápány v užším, nebo širším smyslu. V užším pojetí jde o majetek, který není určen 

ke spotřebě, ale je určen pro tvorbu dalšího majetku, který je následně prodáván podnikem 

na trhu. V širším pojetí jde o současně obětované prostředky na pořízení majetku, který bude 

dlouhodobě podniku přinášet užitky a v důsledku umožní získání i vyšších finančních efektů.
3
   

 

Při rozhodování o investicích v souvislosti s majetkovou strukturou podniku by měla 

být dodržována určitá pravidla, tzv. „zlatá pravidla“. Prvním je takzvané zlaté bilanční 

pravidlo financování, které říká, že doba životnosti majetku by měla odpovídat době trvání 

zdrojů, ze kterých je financováno. Krátkodobý majetek by tedy měl být realizován pomocí 

krátkodobých zdrojů, a dlouhodobý majetek by měl být financován z vlastních nebo 

                                                 
1
SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 5. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 480 s. ISBN 978-80-247-

3494-1. 
2
SCHOLLEOVÁ, Hana. Investiční controlling. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 288 s. ISBN 978-80-247-

2952-7. 
3 
POLÁCH, Jiří. Reálné a finanční investice. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. 263 s. ISBN 978-80-7400-436-0.
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dlouhodobých cizích zdrojů. Druhým pravidlem je zlaté poměrové pravidlo financování, které 

říká, že tempo růstu investic by nemělo předstihovat tempo růstu tržeb. Do investovaného 

projektu, nového majetku, by tedy nemělo být investováno více, než je podnik schopen získat 

z tržeb, což znamená, že investice si na sebe musí „vydělat“. 
4
  

 

 

2.1.  Členění investic 

Aby byla správně pochopena podstata a problematika investic, je také důležité si je 

rozčlenit dle několika hledisek.  

I. Dle směru investování se investice člení na výrobní, které produkují výrobky 

či služby určené k prodeji (stavebnictví, průmysl, zemědělství, lesnictví, apod.), 

a na nevýrobní, které jsou určeny přímo pro individuální a společenskou spotřebu. 

Většina investic nevýrobního charakteru jsou služby, které se dále neprodávají 

a jsou financovány převážně ze státního rozpočtu (školství, zdravotnictví, apod.). 

II. Dle charakteru reprodukce konstantního kapitálu dělíme investice 

na obnovovací, které nahrazují opotřebený kapitál. Při realizaci obnovovací 

investice se předpokládá snížení produkce a určitého počtu pracovníků. Ale také 

při realizaci by mělo dojít k přírůstku fixního kapitálu v důsledku technického 

pokroku. Dále na rozvojové, kdy jejich zdrojem je akumulace a zvyšují objem 

kapitálu jak v podnicích, tak i v celé ekonomice.  

III. Dle vnitřního složení jde o investice stavební, které dotvářejí podmínky 

pro vlastní výrobní proces, a strojně technologické, které umožňují zvyšovat 

efektivitu výrobního procesu.  

IV. Je možné rozdělit také investory, a to dle vlastnictví. Jedná se o investice 

do soukromého sektoru, do státního sektoru, do družstevního sektoru a investice 

obyvatelstva.
5
  

 

Velmi důležité je také členění investic v podnikovém pojetí. Na úrovni podniku se jedná 

o investice kapitálové (hmotné/fyzické), kdy je vytvářena a rozšiřována výrobní kapacita, 

investice finanční (získání finančních výnosů – úrok, dividenda, zisk), kde se jedná například 

                                                 
4
SLAVÍK, Jakub. Finanční investice nefinančního manažera. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 176 s. 

ISBN 978-80-247-4593-0. 
5
POLÁCH, Jiří. Reálné a finanční investice. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. 263 s. ISBN 978-80-7400-436-0.
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o nákup cenných papírů, uložení peněžních prostředků do banky, a v neposlední řadě jsou zde 

investice nehmotného charakteru, kde předmětem jsou převážně výdaje do výzkumu a vývoje 

a nákup know-how. 

 

Nyní lze dle výše uvedeného členění zařadit investice, které jsou předmětem této 

diplomové práce. Dle směru investování se jedná o investice výrobní, dle charakteru 

reprodukce konstantního kapitálu se jedná o investice rozvojové, které zvyšují objem kapitálu, 

dle vnitřního složení se jedná o investici výrobně technologickou, která zvyšuje efektivnost 

výrobního procesu, a v neposlední řadě dle investorů, jde o investice do soukromého sektoru.  

 

2.2. Fáze investičního procesu  

Kompletní investiční proces je složen z přípravy, realizace a likvidace projektu. 

Konkrétně je proces složen ze čtyř fází, kdy pro dosažení úspěšnosti musí být každé fázi 

věnována dostatečná i zvýšená pozornost. 
6
 

 

2.2.1. Předinvestiční fáze  

Zvýšená pozornost by měla být věnována před-investiční fázi, která závisí převážně na 

informacích získaných v oblasti marketingové, technicky-technologické finanční 

a ekonomické. Zpracování těchto analýz není levnou záležitostí. Musí vykazovat nejvyšší 

pečlivost a propracovanost, abychom snížili rizika a vyhnuli se ztrátám způsobeným z chyb či 

odchylek, které mohou vést k neúspěchu vložených prostředků a v nejhorším případě 

k bankrotu firmy. Výstupem předinvestiční fáze je investiční rozhodnutí, zda projekt bude 

realizován či nikoliv. Je zde zahrnut také způsob financování a náklady vzniklé při realizaci 

před-investiční fáze. Většinou se jedná o jednorázový náklad, který je možno rozložit do více 

období. 
7
 

Zpravidla se člení na fáze jako je identifikace podnikatelských příležitostí, předběžný 

výběr projektů a příprava projektu, zahrnující analýzu jeho variant a hodnocení projektu, 

a rozhodnutí o jeho realizaci či zamítnutí.  

                                                 
6
FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Investiční rozhodování a řízení projektů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 

408 s. ISBN 978-80-247-3293-0. 
7
FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2005. 356 stran. ISBN 80-247-0939-2. 
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Identifikace podnikatelských příležitostí (oportunity study) je východiskem 

pro předinvestiční fázi. Musí být ujasněny určité podnikatelské příležitosti, od kterých se 

projekt odvíjí. Musí docházet k neustálému sledování a vyhodnocování faktorů 

podnikatelského prostředí, do kterých patří sledování poptávky po určitých produktech 

a službách, exportní možnosti, odhalení zdrojů významných surovin, objevení nových 

technologií. Ve většině případů je využíváno výsledků různých studií, jako například studie 

produkce a spotřeby v dané zemi, marketingové studie, analýzy dovozu, analýzy domácího 

produktu, rozvojové plány, technický a technologický vývoj, pracovní síly, přírodní zdroje, aj. 

Jsou získávány určité podnikatelské příležitosti, které musejí být následně posuzovány 

a hodnoceny. Pro hlubší zkoumání a hodnocení jsou využívány různé studie těchto 

příležitostí. Výsledkem je pak selekce, kde je určen předběžný výběr příležitostí, kterým bude 

věnována větší pozornost, následně je pak zpracována technicko-ekonomická studie. Jsou 

také vyloučeny příležitosti nereálné pro daný podnik, a ty s vysokým rizikem, které by 

nepřinášely dostatečnou výši ekonomických efektů, nebo naopak vykazovaly vysokou 

finanční náročnost.  

Předběžný výběr projektu a jeho přípravu, zahrnující analýzu jeho variant, je možno 

nazvat jako předběžné technicko-ekonomické studie (pre-feasibility study) a technicko-

ekonomická studie projektu (feasibility study). Cílem zpracování předběžné studie je určit, 

zda byly vyšetřeny a posouzeny všechny možné varianty projektu. Musí být jasné, zda povaha 

a náplň projektu opravňuje jeho detailní analýzu v podobě studie projektu. Musí být 

objasněna základní myšlenka, na které je projekt založen, zda je pro všechny zainteresované 

strany dostatečně atraktivní, či nikoliv. Musí být zohledněn také stav životního prostředí, kde 

bude realizován projekt (dopady skutečné i potenciální), zda je projekt v souladu s normami 

a standardy ochrany životního prostředí. Jsou zde vymezeny varianty, které musejí být 

posuzovány z hlediska strategie firmy, rozsahu projektu, základních surovin a materiálů, 

umístění projektu, technologického procesu, pracovníků a mzdových nákladů, organizačního 

uspořádání, rozpočtu. Výsledkem je rozhodnutí o zpracování detailní technicko-ekonomické 

studie nebo rozhodnutí o zastavení projektu.  

V případě, že bylo rozhodnuto o detailním zpracování technicko-ekonomické studie, 

měla by tato studie poskytnout veškeré podklady pro investiční rozhodnutí. Technicko-

ekonomická studie by měla být prováděna týmem odborníků z různých profesí (ekonom, 

marketingový specialista, technolog, strojí/stavební inženýr, odborník z oblasti managementu, 

specialista na obor financování, účetnictví a životní prostředí), tak aby bylo zajištěno odborné 

zaměření v každé oblasti projektu. Musejí zde být vyšetřeny a formulovány základní 
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komerční, technické, finanční a ekonomické požadavky a to na základě variantních řešení 

(zúžený výběr variant). Ve výsledku jsou formulovány skutečnosti o projektu, jako je cíl 

projektu a jeho základní charakteristika, marketingová strategie, dosažitelný podíl na trhu, 

velikost výrobní jednotky, její umístění, základní suroviny a materiál, vhodná technologie 

a výrobní zařízení, hodnocení vlivu na životní prostředí. V případě, že technicko-ekonomická 

studie odhalí určité slabiny a není zajištěna dostatečná efektivnost, je třeba hledat další 

ekonomicky výhodnější varianty projektu, popřípadě analyzovat příčiny nereálnosti. 

Technicko-ekonomickou studii je možno provádět pouze v případě, že v předchozí fázi 

(předběžné technicko-ekonomické studii) bylo zjištěno, že lze získat finanční zdroje 

pro realizaci. 
8
 

V konečné části před-investiční fázi dochází k hodnocení projektu a rozhoduje se, zda 

bude projekt realizován či zamítnut. Jsou zde investory a dalšími institucemi, podílejícími se 

na financování projektu, posuzována a hodnocena kritéria z oblasti technické, komerční, tržní, 

manažerské, organizační. Není posuzován pouze projekt, ale také zdraví a životaschopnost 

podniku. Výsledky posouzení a hodnocení jsou shrnuty do písemné hodnotící zprávy 

(appraisal report).
 
 

 

2.2.2. Investiční fáze 

Základem pro investiční fázi je vytvoření právního, finančního a organizačního rámce 

pro realizaci projektu. Investiční fáze se skládá z několika etap, jako je zpracování zadání 

stavby, zpracování úvodní projektové dokumentace, zpracování realizační dokumentace, 

realizace výstavby, příprava uvedení do provozu, uvedení do provozu a zkušební provoz, 

a aktualizace dokumentace a systémů. 
9
 

Po provedení předchozích studií v před-investiční fázi musí být zpracován dokument 

„Zadání stavby“. Specifikují se zde všechny informace ohledně surovin, produktů, výrobních 

a obslužných kapacit, požadavků na energie a pomocných látek, omezujících podmínek 

a aplikovaných standardů, požadavky na licence. Zadání stavby slouží také jako podklad 

pro různá výběrová řízení (získání licence, výběr dodavatele, apod.).  

Úvodní projektová dokumentace je vytvořena na základě vypracování Zadání stavby.  

Ve zmíněné dokumentaci je projekt rozpracován do takové úrovně podrobností, pomocí které 

                                                 
8
FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Investiční rozhodování a řízení projektů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 

408 s. ISBN 978-80-247-3293-0. 
9
FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2005. 356 stran. ISBN 80-247-0939-2. 
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je možno zpřesnit odhad nákladů ( 10% - 30%). Musí také obsahovat dvě složky, 

a to dokumentaci pro územní rozhodnutí a dokumentaci pro stavební povolení. Samostatnou 

částí je vyhodnocení vlivu na životní prostředí. 
10

 

Účelem realizační projektové dokumentace je umožnit vypracování všech inženýrských 

výpočtů, výkresů, a dokumentace požadované pro realizaci projektu. Údaje v dokumentaci 

mohou sloužit útvarům odpovědným za budoucí provoz pro vyhodnocení a kvantifikování 

potřeby dodatečných zdrojů, školení, bezpečnosti, řízení kvality, provozuschopnosti. 

V realizaci výstavby už dochází k objednávání materiálu pro montáž, je připraveno 

staveniště, probíhá montáž výrobních zařízení. Po dokončení montáže je nutno výrobní 

zařízení otestovat dle stanovených kritérií. Vše musí probíhat dle realizační projektové 

dokumentace. Jakmile dojde k ukončení montáže, dochází i ke konci realizace. Celkový 

postup musí být monitorován, musejí být připraveny dokumentace k provozu (manuály, 

postupy, protipožární plány), a také je třeba mít proškolené všechny zainteresované 

pracovníky.  

V části přípravy uvedení do provozu, uvedení do provozu a zkušebního provozu se 

mechanicky dokončené výrobní zařízení testuje, uvádí do provozu, a po úspěšném zkušebním 

provozu jej vlastník přejímá pro normální provoz. Cílem této fáze je zajistit, aby všechny 

činnosti byly provedeny v souladu s provozními a bezpečnostními standardy.  

Aktualizace dokumentace a systémů je také důležitým krokem, protože je nutné, aby byla 

upravena technická dokumentace (údržba, havarijní plány) a normy dle skutečného stavu 

změn po realizaci. Veškeré aspekty nového zařízení musejí být správně zapracovány 

do dokumentace.  

 

2.2.3. Provozní fáze 

Provozní fáze je započata zkušebním provozem, kdy postupně dochází k instalování 

jednotky na projektovou kapacitu. Součástí provozní fáze není pouze zkušební a trvalý 

provoz, je zde zahrnuto také postupné zdokonalování a údržba. Údržba by měla být prováděna 

v pravidelných intervalech a neměla by být podceněna. Zajišťuje totiž udržení dostatečně 

dlouhého životního cyklu projektu (bezpečné a efektivní užívání).  

Provozní fáze musí být posuzována jak z krátkodobého hlediska, tak i z dlouhodobého. 

Krátkodobý pohled se týká převážně uvedení projektu do provozu. Může zde vznikat problém 

pramenící například z nezvládnutí technologického procesu, z nedostatečné kvalifikace 
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pracovníků. Dlouhodobý pohled se týká celkové strategie, na které je projekt založen, a z toho 

plynoucích výnosů a nákladů. Výnosy jsou v přímém vztahu s předpoklady, ze kterých se 

vycházelo při zpracování technicko-ekonomické studie. Jestliže se ukázalo, že strategie 

i studie byly nevhodně zpracované a zvolené, může být nápravné opatření vysoce nákladné. 

V případě vysoce specializovaných zařízení nebo technologií se opatření nemusí vůbec 

uskutečnit a projekt je odsouzen k nezdaru.  

 

 

2.2.4. Ukončení provozu a likvidace 

Jedná se o závěrečnou fázi života projektu, která je spojena jak s příjmy z likvidovaného 

majetku, tak i s náklady spojenými s likvidací. Při hodnocení, zda uskutečnit danou investici, 

je také důležité brát na zřetel náklady spojené s likvidací. Například v investicích u jaderné 

energetiky jsou likvidační náklady a provozní rezervy velmi významné při rozhodování.  

Likvidační fáze zahrnuje zejména činnosti, jako jsou demontáž zařízení, likvidace, 

sešrotování, prodej použitelných částí, sanace lokality, prodej zásob, apod. Likvidační 

hodnotu projektu představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji včetně případných daňových 

dopadů. Kladná likvidační hodnota projektu zvyšuje ukazatele ekonomické efektivnosti 

projektu (čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento). Výdaje, které jsou v souvislosti 

s ukončením provozu, obvykle převyšují příjmy z likvidace. 
11

 

 

Ve výrobních firmách obvykle likvidační proces probíhá v několika krocích: 

 útvarem, který provozuje zařízení, je podán návrh na likvidaci zařízení, 

 je vyplněn záznam (protokol) o vyřazení dlouhodobého hmotného majetku a je 

svolána komise pro posouzení likvidace, 

 jakmile je schválen návrh komisí, je likvidační protokol předán útvarům, které 

mají na starost údržbu, přípravu a realizaci investic a ty následně provedou 

fyzickou likvidaci, 

 je provedena aktualizace dokumentace a změny v účetních systémech, 

 ve finančním útvaru dojde ke změně v účetním systému v oblasti daňového 

posouzení, 
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 potvrzený protokol finančním útvarem je vrácen zpět do útvaru, odpovědného 

za likvidaci, který následně likvidaci ukončí formálně. 

2.2.5. Post-audit investic 

Jedná se o proces, který následuje po završení investičního projektu, a jde o komplexní 

analýzu dokončené investice. Je realizován s časovým odstupem, doporučené minimum je 1-3 

roky provozu investice. Cílem je srovnat původní předpoklady se skutečně dosaženými 

hodnotami během provozní fáze. Výstupem je zjištění, co způsobuje změnu a následně řešení 

odchylek. 
12

 

Klíčové je doporučení, které vychází z nalezených příčin všech odchylek. Je vhodné 

organizačně začlenit post-investiční audit jako součást řízení podnikových investic.           

Post-investiční audit je klíčovým prvkem controllingové zpětné vazby. Je možno na něj 

pohlížet jako na proces učení, kdy jeho výsledky se promítají v úspěšnosti i příštích 

investičních projektů, a tím i úspěšnosti celého podniku.  

Post-investiční audit není primárně určen k hodnocení úspěšnosti investičního projektu, 

ale k určení příčin, které vedly k nedosažení původních cílů. Často není uskutečňován u všech 

projektů, ale pouze u těch, které jsou pro podnik klíčové nebo sporné (zatížené vysokým 

rizikem). 

 

Obsahem post-investičního auditu je: 

1. Hodnocení úspěšnosti projektu jako celku z hlediska cílů strategického řízení 

podniku. Je hodnocen výsledný efekt na rozvoj podniku, nikoli dílčí procesy. Jsou 

srovnávány výsledné a původní očekávané výsledky. Využívají se nástroje, jako jsou 

finanční analýza, ukazatele rentability, strategická analýza. 

2. Výběr faktorů rizika v před-investiční fázi a odhad jejich hodnot. Je zkoumáno, zda 

byly postiženy všechny klíčové faktory a jaké jsou příčiny odchylek, které nastaly. 

Mezi využívané nástroje patří například analýza odchylek, rozbor informační 

základny, porovnání dostupnosti informací v čase, změna „tvrdých dat“, aj. 

3. Revize krizových plánů pro investiční a provozní část, kde je sledováno 

a hodnoceno, zda byly vytvořeny krizové plány a jaké jsou efekty uplatnění krizových 

plánů. Mezi hlavní nástroje této revize patří analýza odchylek ex-post, systémy včasné 
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výstrahy, časové odchylky mezi zjištěním stavu vhodného pro reakci a případnou 

skutečnou reakcí. 

4. Identifikace příčin neúspěchu, kdy je chápán jako neúspěch rozdíl mezi očekávaným 

stavem. Důležité je identifikovat skutečné příčiny, nikoli jen první důsledky. 

Nejvýznamnějším nástrojem je kauzální analýza.  

 

Správně provedený audit projektu identifikuje odchylky od skutečného chování 

od stanovených předpokladů, hledá příčiny odchylek a vytváří systém doporučení pro budoucí 

investiční projekty 

 

 

2.3.  Zdroje financování 

Aby mohly společnosti zvyšovat konkurenceschopnost a podíl na trhu pomocí investic, 

je třeba k tomu mít dostatečné finanční zdroje. Oblast financování investic se zabývá 

získáním různých finančních zdrojů na úhradu podnikových investic.  

Aby mohl podnik zvolit typ financování, musí nejprve zvážit veškeré parametry, podle 

kterých se následně bude rozhodovat, zda zvolí samofinancování či financování pomocí 

cizích zdrojů. Mezi rozhodující parametry patří hodnota vážených průměrných nákladů 

kapitálu (WACC), doba splácení úvěru a úroky v případě cizího financování, výnosnost 

vlastního kapitálu očekávaná akcionáři společnosti v případě financování z vlastních zdrojů 

a peněžní toky projektu, zahrnující příjmové a výdajové toky. 
13

 

Součástí investičního projektu je i zpracování dokumentace nezbytné pro zajištění 

zdrojů financování, a to jak od bank, tak i od vlastníků, případně partnerů poskytujících 

rizikový nebo rozvojový kapitál.  

V první fázi dochází k prezentaci investičního záměru klíčovým partnerům (banky, 

vlastníci, apod.). Cílem této etapy je vyjasnit představy všem zainteresovaným stranám. 

V druhé fázi je podrobně zkoumán investiční záměr. Cílem je podrobně prověřit údaje 

uváděné předkladatelem v investičním záměru, analyzovat jeho finanční a technickou 

proveditelnost a rizika. Výsledkem je investiční záměr obsahující způsob finančního zajištění 

investice. V případě, že je investiční záměr schválen, dochází k jednání o definitivním textu 

smlouvy a financování. Následně jsou pak zajištěny potřebné finanční zdroje.  
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Z hlediska vlastnictví lze rozdělit financování na cizí kapitál a vlastní kapitál. Vlastní 

kapitál tvoří veškeré interní zdroje a část z externích zdrojů. Vlastní kapitál není třeba splácet 

a představuje bezpečný zdroj financování. U cizího kapitálu je třeba uhradit jeho náklady 

(úroky) a jednak tento kapitál splatit. Cizí kapitál představuje rizikovější způsob 

financování.
14

 

 

2.3.1. Interní zdroje financování 

K internímu financování dochází pouze tehdy, realizuje-li investice již existující 

společnost a to z toho důvodu, že zdroje jsou představovány výsledky vlastní podnikatelské 

činnosti. Jsou tvořeny především: 

 ziskem po zdanění, který podnik vykázal v minulosti a nebyl vyplacen ve formě 

dividend či podílů na zisku. Nerozdělený zisk je obvykle využit jako zdroj 

pro rozvojové investice, 

 odpisy a přírůstky rezerv, které jsou především zdroji pro obnovovací investice, 

 odprodejem některých složek dlouhodobého majetku, který už není využit 

nebo přináší nízké výnosy, 

 snížením oběžných aktiv, především zásobami a pohledávkami. Při vysoké úrovni 

zásob je možné jejich snížením uvolnit peněžní prostředky, které mohou být 

využity pro financování nových projektů. 

 

2.3.2. Externí zdroje financování 

Společnosti, které jsou na trhu nové a nevykazují žádný zisk, mohou využít pouze 

externí zdroje financování. Firmy, které jsou na trhu už několik let, mohou volit mezi 

externími nebo interními zdroji financování. Mezi externí zdroje financování patří především: 

 zvyšování původních vkladů vlastníků, které mají u akciových společností podobu 

akciového kapitálu, 

 dlouhodobé bankovní nebo dodavatelské úvěry, 

 obligace (dluhopisy), 

 krátkodobé bankovní úvěry, 

 vklady dalších subjektů, podílejících se na financování projektu, 

 subvence a dary, poskytované ze státního rozpočtu nebo specializovaných fondů. 
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2.3.3. Nestandardní zdroje financování  

Do oblasti nestandardních forem financování patří především BOOT (Build-Own-

Operate-Transfer), PPP (Public Private Partnership) a rizikový kapitál.  

BOOT je zvláštní formou financování, která umožňuje sdílet rizika projektu, kdy 

privátní investor získává „koncesi“ na financování, projektování, realizaci výstavby a dočasné 

provozování realizovaného projektu obvykle pro veřejný sektor. Obvykle je využíván 

ve veřejném sektoru, ale mohou jej využít i ostatní podnikatelské subjekty.
 15

  Je třeba 

zvažovat určité aspekty při rozhodování o financování formou BOOT, jako například náklady 

projektu a zdroje financování (vlastní zdroje, bankovní úvěry), předpokládaný podíl 

na rozhodování privátního (vstupujícího) investora, stabilitu poskytovatele „koncese“ 

a analýzu podmínek „zpětného“ odkupu, schopnosti, kompetence a reference privátního 

investora relevantní pro zajištění úspěšnosti projektu. V České republice forma BOOT není 

příliš rozšířena. 
16

 

Forma PPP, neboli Public Private Partnership, byla výsledkem politických protestů 

v dobách prvního skotského parlamentu. Do finančního kontraktu vstupují také orgány 

veřejné správy. Dochází zde ke spolupráci mezi podnikatelským sektorem a orgány veřejné 

správy za účelem financování, výstavby, obnovení, poskytování veřejné služby, apod. Rizika 

jsou zde redukována mezi dodavatele a zhotovitele. Legislativní rámec formy PPP je upraven 

v Zelené knize Evropské komise pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru. 

 

2.4. Právní úprava 

Při rozhodování a realizaci investičních projektů je také důležité znát základní zákonnou 

úpravu související s investiční výstavbou. Jedná se především o stavební zákon, který určuje 

podmínky realizace investice. Dále jsou také důležité právní úpravy určující podmínky 

bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a určité technické podmínky. V neposlední 

řadě je také důležité dodržovat pravidla hospodářské soutěže.  

 

2.5. Parametry hodnocení investic 

V nefinančních podnicích představuje investiční činnost specifickou oblast jejich 

aktivity, která je především zaměřena na rozšíření hmotného a nehmotného majetku. 
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Při rozhodování o investicích musí být zohledněno dlouhodobé hledisko a je také nezbytné 

uvažovat s faktorem času a rizikem změn po dobu přípravy i realizace projektu. Mimořádně 

důležitou úlohu hraje čas a riziko, a to z toho důvodu, že investice jsou kapitálově náročné 

operace s horizontem rozhodování minimálně 1 rok, průměrně 5 až 10 let. Investice ovlivňují 

několik let zisk, rentabilitu a likviditu, a s tím také spojenou tržní hodnotu firmy (čistou 

současnou hodnotu firmy). Tyto skutečnosti lze zachytit na „investorském trojúhelníku“, viz 

obr. 2.1, který vystihuje skutečnost, že k naplnění jednoho vrcholu je nezbytné vzdát se 

naplnění vrcholu ostatních. Proto je nutné, aby investor volil optimální kombinaci výnosnosti, 

rizika i likvidity. V reálných situacích je to řešeno tak, že investor vybere projekt, který nese 

únosnou míru rizika při udržení dostatečné likvidity, a přinese mu požadovanou míru 

výnosnosti.  

 

 

 

 

  VÝNOSNOST 

 

 

 

 

  

      

            

                                  RIZIKO        LIKVIDITA 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě Máče (2006) 

 

 

2.6. Metody hodnocení investičních projektů 

Existuje celá řada metod, pomocí kterých je možno zhodnotit efektivnost investic, viz 

obr. 2.2. Hlavním parametrem pro volbu metody by mělo být zahrnutí faktoru likvidity, času 

Obr. 2.1 – Investorský trojúhelník 
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a rizika do hodnocení. Do skupiny nerespektující uvedené faktory je možno zařadit metody 

statické nebo také metody pracující na bázi účetních hodnot.
17

  

 

Obr. 2.2 – Metody hodnocení efektivnosti investic 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě Kislingerová (2010)  

 

 

 

2.6.1. Statické metody 

Ve většině případů slouží výpočet statických metod pouze k vyřazení investic, které 

jsou ztrátové. Zaměřují se především na sledování peněžních přínosů z investice, případně na 

srovnání s počátečními výdaji. Jak už bylo zmíněno výše, nerespektují faktor rizika a čas je 

zde vnímán pouze jako omezující faktor. 
18
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Průměrné roční cash flow
19

 – je počítáno jako součet všech cash flow CFi spojených 

s investicí C0 dělený počtem let životnosti investice n, viz vzorec č. 2.1  

 

    
    

 
   

 
 [9]    (2.1) 

 

Doba úhrady
20

– udává, za jakou dobu by mělo dojít ke splacení investice. Je dána počtem let, 

který je zapotřebí k tomu, aby se peněžní toky vyrovnaly počáteční investici. Je důležité 

uvést, že tato metoda nerespektuje jak faktor rizika, tak faktor času. Nutno si uvědomit, že 

peníze, které jsou k dispozici v současnosti, mají větší hodnotu než peníze, které obdržíme 

v dalších obdobích, viz vzorec č. 2.2. Doba úhrady je tradiční metodou, která je dle 

renomovaných průzkumů v současné praxi nejčastěji zastoupena. Metodu lze použít zvlášť, 

ale také v kombinaci s jinými metodami, aby byly redukovány její nedostatky. Tato metoda je 

využívána především v bankách a finančních institucích, kde doba úhrady hraje zásadní úlohu 

při rozhodování o poskytnutí úvěru. Firmy obvykle využívají také benchmarking, kde 

srovnávají dobu úhrady s dobou úhrady srovnatelných firem v odvětví a přijímá tu 

výhodnější.  

 

     
  

   
 [4]    (2.2) 

 

Průměrná procentní výnosnost
21

 – jejíž pomocí je možno zjistit, kolik % investovaného 

kapitálu se ročně průměrně vrátí, viz vzorec č. 2.3. 

 

     
   

  
 [4]    (2.3) 

 

Průměrný výnos z účetní hodnoty - je určen jako poměr průměrných předpokládaných zisků 

(čistých toků snížených o odpisy a daně) a průměrné čisté účetní hodnoty investice (hrubá 

účetní hodnota investice snížená o kumulované odpisy v každém roce) 

                                                 
19

 SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 

256 s. ISBN 978-80-247-2424-9. 
20

PETŘÍK, Tomáš. Manažerské účetnictví pro ekonomické a finanční řízení firmy a podniku. Finanční řízení a 

controlling v praxi. 2011. č. 4. s. 4. ISSN 1804-2996. 
21

 KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. 811 s. ISBN 978-80-7400-194-

9.  
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Metody statické se využívají u méně významných projektů, které mají krátkou životnost 

a nesou nižší stupeň rizika. Nelze je brát v úvahu jako parametr pro strategické rozhodování 

o investicích. 
22

 

2.6.2. Dynamické metody 

O dynamických metodách se hovoří jako o metodách moderních, ale jejich historie 

spadá do 30. let minulého století. Jedná se o techniky, které pracují s hotovostními toky, 

a v současné době se používají ve stále větším rozsahu, nejen při hodnocení a oceňování 

investic a následném manažerském investičním rozhodnutí. Hotovostní toky jsou tvořeny 

množstvím položek, kdy některé jsou lépe a některé hůře identifikovatelné. V praxi není ani 

velkým problémem určit záporný peněžní tok spojený s investicí, ale spíše odhadnout přesně 

kladný hotovostní tok plynoucí z tržeb, které vychází z vysoce proměnlivých, nestabilních 

tržních podmínek. 
23

 

Kladné položky hotovostního toku jsou tvořeny z tržeb a jiných příjmů, daňových 

příjmů, následného prodeje, zůstatkové hodnoty, realizované státní podpory, jiné a doplňkové 

příjmy plynoucí z projektu. Do záporných hotovostních toků patří počáteční investice spojená 

s pořízením aktiva, přímé náklady investičního projektu, investice do pracovního kapitálu, 

platby všech souvisejících daní, poplatků a cel, jiné peněžní výdaje spojené s projektem.
24

 

Ve většině případů jsou používány u reálných investic, kdy jde o delší ekonomickou životnost 

i životnost investice samotné. Jejich základem je diskontování všech vstupních parametrů 

použitých pro výpočet, kdy je v diskontním faktoru zohledněno působení času ale i rizika.  

 

Čistá současná hodnota
25

 (Net Present Value – NPV) – je brána jako základ všech 

dynamických metod a také je metodou nejpoužívanější a nejvhodnější, z toho důvodu, že 

výsledek je srozumitelný a tím i jasná rozhodovací kritéria, viz vzorec č. 2.4. Pouze tahle 

metoda vypovídá v reálných hotovostních částkách, proto je třeba ji brát jako metodu 

                                                 
22

SCHOLLEOVÁ, Hana. Investiční controlling. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 288 s. ISBN 978-80-

247-2952-7. 
23

KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. 811 s. ISBN 978-80-7400-194-

9. 
24

PETŘÍK, Tomáš. Manažerské účetnictví pro ekonomické a finanční řízení firmy a podniku. Finanční řízení a 

controlling v praxi. 2011. č. 4. s. 4. ISSN 1804-2996. 
25

SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2008. 256 s. ISBN 978-80-247-2424-9. 
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klíčovou. Vhodné je také doplnit ji ukazatelem IRR (viz níže) nebo také indexem PI (viz 

níže), které ukazují relativní pohled na investici, z toho důvodu, že NPV je pouze absolutní 

výsledek a může zkreslit pohled na srovnání více investic. Investici je možné přijmout pouze 

tehdy, je-li NPV ≥ 0. Je-li NPV záporná, nedojde nikdy k navrácení vloženého kapitálu 

v požadovaném zhodnocení. Slabinou NPV je také vysoká citlivost na vývoj úrokových měr, 

která se promítá v diskontním faktoru a jakmile je prostředí turbulentní, je těžce 

předpověditelná.  

 

          
   

         
 
     [9]   (2.4) 

               
 

 
    

 

 
  [9]   (2.5) 

t – sazba daně 

IN – počáteční investice 

 

WACC – vážené náklady na kapitál 

D – cizí kapitál 

C – celkový kapitál (C=E+D) 

rd – úroková míra placená z cizího kapitálu (náklady na cizí kapitál) 

re – náklady na vlastní kapitál 

E – vlastní kapitál 

 

WACC, neboli vážené náklady na kapitál představují průměrnou míru nákladovosti 

na kapitál nejen z hlediska cizího kapitálu, ale i vlastního, viz vzorec č. 2.5. Vážené jsou 

z toho důvodu, protože určitou vahou se na celkovém kapitálu podílí cizí i vlastní kapitál. 

Výpočet WACC není jednoduché, ale je důležitým výstupem pro výpočet dalších ukazatelů 

(ekonomicky přidaná hodnota EVA, čistá současná hodnota NPV). Náklady na cizí kapitál rd, 

je možno zjistit poměrem mezi nákladovými úroky a bankovními úvěry. Je také možné použít 

aktuální úrokovou míru bank, které poskytují úvěry.
26

 

Problémovou kategorií jsou ovšem náklady na vlastní kapitál. Jsou chápány jako 

oportunitní náklady, které jsou závislé na riziku podnikatelské činnosti firmy, kdy lineární 

vztah je vyjádřen v Grafu 2.1. Jako časová prémie je označována výnosnost investice, která je 

zcela neriziková. Představuje odměnu, kterou získá investor za odložení spotřeby a vložení 

                                                 
26

VOCHOZKA, Marek. Metody komplexního hodnocení podniku. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 248 s. 

ISBN 979-80-247-3647-1. 
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svého kapitálu do firmy. Většinou jsou podnikatelské činnosti více či méně rizikové, proto je 

zde uvedena i riziková prémie.  

Při nejběžnějším vyjadřování vlastních nákladů kapitálu se vychází z bezrizikové 

úrokové sazby (rate of return risk-free security – rf), kterou navýšíme o přirážku za riziko, 

vyplývající z investic do akcie. V případě odhadu rizika se zpravidla vychází z vývoje 

výnosnosti akcií v předchozích letech, která je porovnávána s výnosnosti bezrizikových 

státních obligací. Součet úrokové sazby státních obligací a rozdílu výnosností z předchozích 

let je výslednou výší nákladů vlastního kapitálu. 
27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování a základě Fotr (2005) 

 

 

 

Vlastní kapitál akciové společnosti je složen z několika položek. Patří k nim zejména 

vlastní kapitál, základní kapitál, kapitálové fondy, rezervní fondy, nedělitelné fond a ostatní 

fondy ze zisku, výsledek hospodaření minulých let a výsledek hospodaření běžného účetního 

období. 28 

Mezi metody, pomocí kterých je možno zjistit náklady na vlastní kapitál, patří metoda 

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

dividendový růstový model a stavebnicový model. 
29

 

                                                 
27

RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 143 s. ISBN 978-80-247-3916-8. 
28

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

2005. 356 stran. ISBN 80-247-0939-2. 
29

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

flexibilita. 2. vyd. Praha: Ekopress, 2008. 192 s. ISBN 978-80-86929-44-6. 

Náklady 

vlastního 

kapitálu 

Riziková  

prémie 

Riziko 

Časová 

prémie 

Graf 2.1 



20 

 

 

1) CAPM (Capital Asset Pricing Model)  

Model oceňování kapitálových aktiv, viz vzorec 2.6, vychází z tržního přístupu 

pro zjištění nákladů na vlastní kapitál. Je založen na lineárním vztahu mezi aktivem a tržním 

portfoliem, které má charakter rizikového faktoru představující riziko celého kapitálového 

trhu.  

                 [1]   (2.6) 

 

Rf – bezriziková výnosová míra (míra státních dluhopisů) 

 - koeficient vyjadřující míru tržního rizika prostřednictvím poměření citlivosti akcie 

na změny tržního portfolia 

rm – rf  - prémie za systematické tržní riziko 

 

Koeficient  odráží souvislost mezi hodnotou podniku a pohybem celého trhu, proto zahrnuje 

i závislost na hospodářských cyklech. Je povětšině odhadován pomocí metod regresní 

analýzy. 

 

CAPM je modelem, který zjednodušuje komplexní investiční prostředí a umožňuje 

investorům pochopit vztah mezi rizikem a výnosem. I přesto má CAPM model předpoklady, 

které mohou být omezující a nereálné. V CAPM modelu se vyskytují teoretická omezení, 

která jsou vázána k celkové struktuře modelu, a také praktická omezení, která vznikají 

při realizaci modelu.
30

 

 

2) APM (Arbitrage Pricing Model) 

Model APM (Arbitrage Pricing Model), viz vzorec 2.7, představuje alternativní model 

oceňování aktiv a vychází z tržního přístupu pro stanovení nákladů na vlastní kapitál. APM 

zahrnuje více rizikových faktorů, které mohou být jak z pohledu makroekonomického tak 

i mikroekonomického, a proto se řadí mezi více-faktorové modely.  

 

 

                                                 
30
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Hlavní podmínku uvedeného modelu představuje nemožnost arbitráže, respektive žádný 

z investorů nemůže dosáhnout arbitrážního zisku.  

 

               
            [1]   (2.7) 

 

E(RE) - očekávaná střední hodnota výnosu vlastního kapitálu 

RF - bezriziková sazba 

βej - koeficient citlivosti dodatečného výnosu vlastního kapitálu na dodatečný výnos j-tého 

faktoru,  

E(RJ) - očekávaný výnos j-tého faktoru 

 

 

3) Dividendový model 

Dividendový model, viz vzorec 2.8, je využíván pro oceňování aktiv v případě, že je tržní 

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

cenu akcie lze stanovit jako perpetuitu za podmínek nekonečně dlouhé držby akcií a konstantní 

hodnoty dividendy.  

 

   
         

                
  [1]   (2.8) 

 

 

Pro stanovení nákladů na vlastní kapitál se také používá Gordonův dividendový model, 

viz vzorec 2.9, který předpokládá konstantní růst dividendy v následujících letech:  

 

   
         

                
    [1]   (2.9) 

 

 

g - tempo růstu dividendy. 
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4) Stavebnicový model 

Jelikož se v historii ukázalo, že zjištění nákladů vlastního kapitálu je problémem 

u malých a středních firem, byl vytvořen takzvaný ratingový neboli stavebnicový model, 

viz vzorec 2.10, pro stanovení WACC. 
31

 

 

                      [9]   (2.10) 

rf – bezriziková výnosová míra 

rLA – přirážka za malou velikost firmy 

rPS – přirážka za možnou nižší podnikatelskou stabilitu 

rFS – přirážka za možnou nižší finanční stabilitu 

 

Bezriziková výnosová míra – je možno ji odhadnout pomocí výnosnosti dlouhodobých 

státních dluhopisů. 

 

Přirážka za velikost firmy – je závislá na velikosti celkově zpoplatněného kapitálu firmy 

 C > 3 mld. Kč, je rLA = 0 

 C < 100 mil. Kč, je rLA = 5 % 

 C mezi 100 mil. a 3 mld. Kč, pak je nutno využít vzorce 2.10: 

 

    
      

     
   [9]   (2.10) 

 

Přirážka za podnikatelskou stabilitu závisí na velikosti ukazatele EBIT/aktiva 

 EBIT/aktiva < 0, je rPS = 10 % 

 EBIT/aktiva > rd x C/A, je rPS = 0 

 EBIT/aktiva kladný, ale menŠí než rd x C/A, je nutno využít vzorce 2.11: 

 

     
         

              
    [9]  (2.11) 
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Přirážka za finanční stabilitu závisí na celkové likviditě, schopnosti firmy uhradit včas své 

závazky, tedy na poměru L1 (oběžná aktiva/krátkodobé závazky) 

 L1 < 1, je rFS = 10 % 

 L1 > průměr v průmyslu (XL) a zároveň větší než 1,25, je rFS = 0 % 

 L1 > 1, ale menší než XL, pak je nutno využít vzorce 2.12: 

 

     
   

  

  

    
   

 

  
  [9]  (2.12) 

 

Stavebnicový model je využíván na nedokonalém kapitálovém trhu s krátkou dobou 

fungování tržní ekonomiky. Výše uvedený stavebnicový model je zejména využíván 

společnostmi, které nejsou obchodovatelné na kapitálovém trhu. Z důvodu, že firma nebo 

společnost Granitol a. s. není obchodovatelná na kapitálovém trhu, bude využita v diplomové 

práci tato metoda. 

 

 

Vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return – IRR) – jedná se o relativní výnosnost 

(rentabilitu), kterou projekt poskytuje během své doby životnosti. Představuje také diskontní 

sazbu, při které je NPV = 0. Pro investice, jejichž doba životnosti je delší než dva roky, nelze 

obecně stanovit přesný a správný postup výpočtu, proto se používají buď metody pokusů 

a omylů, nebo iterační metody. V dnešní době se využívá také aplikace MS Excel, kde lze 

vyčíslit IRR pomocí funkce MÍRA. VÝNOSNOSTI. Čím vyšší hodnotu má IRR, viz vzorec 

2.13, tím je i výhodnost vyšší, protože jsou srovnávány budoucí příjmy z investice 

s počátečními kapitálovými výdaji. Je-li IRR  WACC, investici je možné přijmout. 
32

  

Metodu IRR nelze použít univerzálně, je možná pouze tehdy, jedná-li se o konvenční 

peněžní toky. To znamená, že na začátku investičního procesu dochází k zápornému 

peněžnímu toku a všechny ostatní jsou už kladné. 
33

 

 

     
   

        
   

    [10]   (2.13)  
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SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 

256 s. ISBN 978-80-247-2424-9. 
33

 SCHOLLEOVÁ, Hana. Investiční controlling. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 288 s. ISBN 978-80-

247-2952-7. 



24 

 

Index ziskovosti (Profitability Index – PI) – index představuje poměr výnosů (vyjádřených 

v současné hodnotě prognózovaných budoucích toků hotovosti) a počátečních kapitálových 

výdajů. Aby byl projekt přijat k realizaci, musí být index vyšší než 1, kdy je také kladná NPV. 

Čím vyšší hodnota indexu je, tím je projekt ekonomicky výhodnější. Pomocí indexu 

ziskovosti je jednak možné hodnotit přijatelnost investice, ale také srovnávat mezi sebou 

různé projekty. 
34

 

   
 

   

         
 
   

  
  [10]   (2.14) 

C0 – počáteční investice 

 

 

Doba návratnosti (Playback Period – PP) – jedná se o počet let, za které tok výnosů (cash 

flow) přinese hodnotu rovnající se počátečním kapitálovým výdajům na investici. Za dobu 

návratnosti je považován počet let, kterých je zapotřebí k tomu, aby se kumulované 

prognózované hotovostní toky vyrovnaly počátečním kapitálovým výdajům. V případě 

dynamických metod se jedná o diskontovanou dobu návratnosti, kdy jsou diskontovány toky 

hotovosti, jejichž suma se má následně vyrovnat výši vynaložených nákladů. Nedostatkem 

metody je ovšem subjektivita při určování doby návratnosti, která nerespektuje to, že 

projekty, jejichž efektivnost bude měřená právě návratností, mohou mít různou životnost. Je 

potom jisté, že bude-li období krátké, budou z výběru vyloučeny dobré projekty, přinášející 

vyšší NPV jenom proto, že byly navrhovány jako dlouhodobé. Z toho plyne, že metodu je 

vhodné využít pro projekty ve stejném časovém horizontu. 
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3. Charakteristika vybraného podniku a aplikace zvolených metod 

V následující kapitole bude charakterizována společnost, která realizovala investiční 

záměr, a budou blíže specifikovány provedené investiční projekty.  

 

3.1. Profil společnosti 

Granitol a. s. je podnik s téměř 120 letou tradicí. Již v roce 1895 založil Moritz Hansel 

Moravskou mechanickou tkalcovnu, která se zabývala výrobou koženky na bázi 

nitrocelulózových nátěrů.  

Po patnácti letech byla z rodinné továrny vytvořena akciová společnosti Granitol, která 

dále rozvíjela výrobu umělých textilií, voskovaná plátna a umělé kůže. V první polovině 

20. století se společnost Granitol postupně věnovala výrobě umělé semišové kůže, rolet, 

podlahových krytin, koženek, svařované galanterii a také výrobě hadic, trubic do vysavačů 

a kašírovaných výrobků (PVC na papíře a textilu). Od roku 1967 se podnik zabýval výrobou 

polyetylenových folií z LDPE (low density polyethylene, nízko-hustotný polyetylen). Další 

rozšíření výroby bylo v roce 1976, kdy Granitol začal vyrábět také produkci z HDPE (high 

denstiy polyethylen) pod značkou Mikroten. V roce 1995 došlo k privatizaci, majoritním 

vlastníkem se stala společnost Granitol Union. V roce 2006 se majoritním vlastníkem stává 

slovenská investiční společnosti SLOVINTEGRA, a. s. 
35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zdroj: Výroční zpráva společnosti za rok 2012
36

 

 

 

Dnešní akciová společnost Granitol (logo viz obr. 3.1) je jedním z největších výrobců 

vyfukovaných polyetylenových fólií a vázacích PP pásek v České republice. Obchodní 
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OFICIÁLNÍ SERVER ČESKÉHO SOUDNICTVÍ. Justice. [online]. 2014. [cit. 2014-03-15]. Dostupné z: 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-dotaz?dotaz=granitol 

Obr. 3.1 – Logo společnosti  
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aktivity společnosti se neuskutečňují pouze na území České republiky. Velmi významná část 

produkce je exportována do zemí západní, východní a střední Evropy.
37

 Vizí společnosti je, 

udržet si postavení největšího výrobce a dodavatele fólií z PE v České republice a svou 

působnost podnikání rozšířit v rámci zemí Evropské unie.  

 

3.2. Výrobní program a organizační struktura společnosti 

Předmětem podnikání společnosti Granitol, a. s. je výroba zboží z plastů a setů, 

obchodní činnosti (koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje), kovoobrábění, zámečnictví, 

hostinská činnost, organizační a ekonomické poradenství, zprostředkovatelská činnost, výroba 

a rozvod tepla, montáž, opravy vyhrazených elektrických zařízení. V klasifikaci 

ekonomických činností (NACE), je společnost zařazena do SEKCE C – zpracovatelský 

průmysl, oddíl 22, skupina 22.2, třída 22.29.  

Do portfolia společnosti patří folie pro paletizaci, pro skupinové balení, pro výrobu varných 

sáčků, stavební fólie, zakrývací fólie a plachty, fólie pro výrobu osobní hygieny a HDPE fólie 

pod názvem Mikroten. LDPE a HDPE fólie slouží zároveň jako polotovar pro výrobu 

finálních produktů jako jsou například obalové fólie, pytle, velkoobjemové pytle, sáčky, 

košilky, odnosné tašky a přířezy. Je zde použit profesionální potisk  až s 8 barvami, který je 

tvořen na vlastních flexografických potiskovacích strojích. Specifickou výrobou firmy je 

vytlačování polypropylenových (PP) vázacích pásků. 

 

 

Na Obr. 3.2 je možno vidět organizační strukturu společnosti. Je složena z valné 

hromady, představenstva, dozorčí rady, ředitele a dále také pěti úseků, z úseku logistiky, 

úseku ekonomického, úseku prodeje a marketingu, výrobního úseku a úseku ředitele. 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě výroční zprávy z roku 2012 společnosti Granitol a. s
38

 

 

  

 Například statutární orgány jsou tvořeny šesti lidmi, kdy představenstvo je tvořeno 

třemi členy, stejně tak i dozorčí rada.  

 

 V roce 2012 bylo ve firmě zaměstnáno 331 zaměstnanců, z toho 4 osoby v řídícím 

managementu a 13 vedoucích pracovníků organizačních složek. V roce 2010 společnost 

zaměstnávala 339 zaměstnanců, v roce 2011 331 osob. V uvedených letech je možno vidět 

klesající tendence v počtu zaměstnanců. 
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Obr. 3.2 - Organizační struktura společnosti k 31. 12. 2012 
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3.3. Charakteristika vybraných investic 

Předmětem této diplomové práce jsou dva investiční projekty, které byly uskutečněny 

v letech 2007 a 2009. Jedná se o koextrudované výrobní linky WH3 K2 a KH3 K2. 

 

3.3.1. Výrobní linka WH3 K2 

WH3 K2 (viz Obr. 3.3 a Obr. 3.4) je výrobní linkou pro koextrudované (vícevrstvé) 

vyfukované folie. Dle plánované strategie pro roky 2007 – 2010 dojde k růstu výroby fólií 

na ochranu palet (smršťovací folie, paletizační pytle, stretch-hood) na objem 6901 t/rok. Dle 

výsledků marketingového rozboru je předpovídán nejvyšší růst ve stretch-hoodech o 22 % 

ročně. Tento typ fólií, který zatím představuje nejvyšší stupeň paletové ochrany, se vyrábí 

výhradně ve třívrstvé struktuře, vyráběné koextruzí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Zdroj: Interní dokumentace 

 

V současné době je uvedený sortiment možno vyrábět na stávajících linkách W+H 90 

(jednovrstvá s potiskem) a lince W+H3K (třívrstvá koextruze bez potisku), tzn., že technicky 

pokročilejší výrobek lze vyrábět pouze na jedné lince, a to bez možnosti potisku. Pro dosažení 

plánovaného objemu výroby chyběla výrobní kapacita 2100 t/rok. Z toho důvodu byl podán 

návrh na nákup nové linky WH3 K2, pomocí které dojde k naplnění chybějící potřeby 

2100 t/rok. 

 

Obr. 3.3 – Linka WH3 K2 
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  Zdroj: Interní dokumentace 

 

Byly stanoveny požadavky, které při nákupu nové linky, musí být dodrženy. Patří mezi 

ně například: 

 typ: třívrstvá koextruzní linka pro výrobu fólií konstrukce A/B/C, 

 linka s možností výroby hadic s možností bočních skladů (záložek), 

 výroba hadic se složenou  šíří 600 – 1700 mm, obvody hadic 2400 – 6000 mm, 

 možnost výroby tloušťky v rozmezí 0,030 – 0,200 mm, 

 vrstvení fólie v symetrickém provedení od 20/60/20 % po 35/30/35 %, případně 

v nesymetrickém provedení, 

 vytlačovací hlava s hubicí dle doporučení dodavatele s vazbou na uvažovaný výrobní 

sortiment – dle doporučení i 2 hlavy nebo jejich části, 

 vytlačovací hlava konstrukce, která zabezpečuje snadné rozebrání a údržbu, například 

typ „sendvič“, 

 chladící kroužek v dvojitém provedení, například typu „multicool“, 

 měření a automatická regulace tloušťky, 

 výkon linky při zpracování 100% LDPE minimálně 350 kg/hod, 

 jednoduchá navíječka s možností navíjení do šíře 1700 mm na dutinky o průměru 76 a 

152 mm, 

 boční rozřezávání hadice pro možnost výroby jednostranně rozřezané hadice, 

 in-line potisk 3 + 3 barvy součástí linky (lihové barvy). 

Obr. 3.4 – Linka WH3 K2 
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3.3.2. Výrobní linka KH3 K2 

Po nákupu a zavedení do výroby v roce 2007 přišlo v roce 2009 vedení společnosti 

s návrhem nákupu další výrobní linky na koextrudovanou vyfukovanou folii. Jedná se 

o strojní zařízení KH3 K2, viz Obr. 3.5.  

Projektový tým složený z pěti inženýrů, předložil návrh, kde zdůvodnil plán pořízení 

investice.  Aby byly vyrobeny požadované výrobky, měla do té doby společnost nedostatek 

strojního vybavení na určité technické úrovni, která byla nutná pro výrobu nových typů 

koextrudovaných folií. Zejména se jednalo o folie pro laminování, folie s obsahem               

PP - GRANOPEN a části smršťovacích folií pro skupinové balení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Zdroj: Interní dokumentace 

 

Aby mohla společnost dodávat na trh širší rozměrový sortiment moderních 

koextrudovaných folií v požadované kvalitě, bylo nezbytné pořídit novou linku, kde bylo 

možné vyrábět chybějící rozměry.  

Co se týče stávajícího zařízení, měly linky zastaralou koncepci, neodpovídaly 

požadavkům zákazníků na kvalitu, byly opotřebovány provozem, a tedy podle tehdejších 

požadavků nevyhovující. Požadavky zákazníků na vlastnosti a udržení rovnoměrné kvality 

dodávaných výrobků se stále zvyšovaly, zvýšily se také problémy s uplatněním 

MIKROTENU na trhu.  

 

Obr. 3.5 – Linka KH3 K2 
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Přehled nejzávažnějších nedostatků, které byly důvodem ke koupi nové výrobní linky 

KH3 K2, viz Obr. 3.6: 

 vysoké tloušťkové tolerance s následkem „kuželových návinů“, které nejsou 

vhodné pro strojní zpracování, 

 nerovnoměrná složená šířka hadic, 

 nemožnost dosažení požadované kvality návinů, 

 tvorba faldů, které znemožňovaly použití pro tisk, 

 požadavek na absenci přetrhů v rolích pro strojní zpracování, což se nedalo 

v případě velmi tenkých folií a směsí dosáhnout, 

 obtížné dosažení a udržení požadovaných parametrů, proto také zvýšené množství 

reklamací s dopadem na ekonomiku výroby, 

 ztráta zákazníků z důvodů kvality. 

 

V případě, že by chtěla společnost vyrábět nové, technicky pokrokovější výrobky 

na nevyhovujících linkách, došlo by ke ztrátě celkového očekávaného efektu nové výroby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     Zdroj: Interní dokumentace 

 

S novou výrobní linkou také souvisela výroba folií z HDPE s perforací v ploše – 

PERFOTEN. Jde o výrobkovou oblast v Granitolu, která je požadována pro balení 

potravinářských výrobků, určených k tepelné úpravě v obalu (např. rýže, luštěniny ve varných 

sáčcích, apod.). Zde se provádí úprava perforace za tepla i studena, propisem i prořezem. 

Obr. 3.6 – Linka KH3 K2 
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Na základě požadavků zahraničních trhů vznikla potřeba rozčlenit vyráběné typy Perfotenu 

dle balených výrobků s variabilní velikostí otvorů. Pro výše uvedenou potřebu byla stávající 

zastaralá strojní zařízení nevyhovující. Mimo segment balení potravin by tento typ perforace 

mohl najít uplatnění také u folií typu Mikroten M*P, který se používá pro výrobu papírových 

pytlů s vnitřní vložkou.  

 

Stručný výčet požadavků, které musela výrobní linka splňovat: 

 třívrstvá koextruzní linka pro výrobu folií konstrukce A/B/C, 

 linka pro výrobu plochých foliíí a hadic bez bočních skladů, 

 zpracovávané materiály HDPE, LDPE, LLDPE, mLLDPE, EVA/C, MDPE, PP 

a materiály s vysokým obsahem paliv, 

 vytlačovací hlava konstrukce, která zabezpečuje snadnou rozkladnost a údržbu, 

například typ „sendvič“, 

 chladnička chladícího vzduchu, 

 měření a automatická regulace tloušťky, 

 konstrukce navíječky pro výrobu slabých folií – bezkontaktní navíjení s centrálním 

pohonem. 

 

S pořízením nové koextruzní linky na výrobu vyfukovaných vícevrstvých HDPE 

a LDPE folií s roční kapacitou cca 1600 t, bylo předpokládáno navýšení objemů výroby o cca 

1200 t/rok, což bylo nutné pro udržení stávajících zákazníků a pozice na trhu. Linka umožnila 

také výrobu folií s vyšším obsahem HDPE pro pokrytí požadavků zákazníků ze segmentu 

výroby asfaltových izolačních pásů, kde je požadována redukce tlouštěk, zvýšení tepelné 

stability a potisk folií. Bylo umožněno také zlepšení mechanických vlastností, jako je vyšší 

tepelná odolnost, vyšší tuhost folií, lepší optické vlastností.  
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3.4. Aplikace vybraných metod u linky WH3 K2 

Výrobní linka byla pořízena a spuštěna do výroby v září 2007. Plánované kapitálové 

výdaje byly stanoveny ve výši 47 600 000 Kč. Finanční plán na linku byl společností 

stanoven na prvních 12 let životnosti stroje.  

Na pořízení linky byl využit střednědobý bankovní úvěr od společnosti UniCredit Bank 

Czech Republic a. s. ve výši 1 049 056 EUR s úrokovou sazbou 4,22 % při průměrném kurzu 

roku 2007, 28 Kč/EUR. Část investice financována cizími zdroji je tedy ve výši 

29 373 568 Kč a 18 226 432 Kč je hrazeno výhradně vlastními zdroji.  

Ve společnosti Granitol a. s. byla investice hodnocena na základě doby návratnosti, 

která byla zjištěna dle diskontovaných peněžních toků. Diskontní faktor ve firmě byl zvolen 

dle interních předpisů, ale pro přesnost výpočtů v diplomové práci byl diskontní faktor 

přepočítán a zjištěn na základě výpočtu průměrných vážených nákladů kapitálu (WACC).  

 

Do statických metod hodnocení projektu patří průměrná procentní výnosnost investice, 

průměrný výnos z účetní hodnoty, průměrné roční cash flow (nediskontováno) a doba úhrady. 

Jedná se ovšem o statické metody, které nerespektují faktor času, proto nejsou peněžní toky 

diskontovány.  

Doba úhrady, zjištěná podílem průměrného cash flow a investovaných peněžních 

prostředků, byla zjištěna na 6,95, tzn., na 7 let. To znamená, že za 7 let využívání stroje dojde 

k navrácení vložených prostředků.  

Průměrná procentní výnosnost je počítána jako podíl průměrného ročního cash flow 

a ceny investice. U linky WH3 K2 je výše procentní výnosnosti 14,38 %, což znamená, že se 

průměrně ročně vrátí 14,38 % vložených prostředků.  

Průměrný výnos z účetní hodnoty je ve výši 11,87 %. Čistá účetní hodnota investice 

byla zjištěna jako suma každoročně očištěné investice 47 600 tis. Kč o výši kumulovaných 

odpisů, a následně dána do poměru se sumou čistých zisků z investice. Průměrné roční 

nediskontované cash flow je ve výši 6 846 tis. Kč. 
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Aby mohly být peněžní toky diskontovány (viz Příloha 1), musí být zjištěn ukazatel 

WACC. Pro výpočet průměrných nákladů na kapitál (WACC) byla zvolena metoda 

stavebnicový model.  

Do vážených průměrných nákladů na kapitál byly zahrnuty čtyři pomocné ukazatele. 

Patří mezi ně bezriziková výnosová míra, která byla pro září 2007 ve výši 4,55 %, přirážka 

5 % za malou velikost firmy, z důvodu velikosti investice menší než 100 mil. Kč. Přirážka za 

podnikatelskou stabilitu, která byla zjištěna pomocí poměru zisku před úroky a zdaněním a 

aktiv, je ve výši 0 %. Při posuzování přirážky za finanční stabilitu musela být zohledňována 

také průměrná výše likvidity v daném odvětví. Pro zpracovatelský průmysl byla výše 

průměrné likvidity v roce 2007 ve výši 1,46
39

. Dle zjištěných a vypočtených hodnot byly 

vypočítány vážené průměrné náklady na kapitál 9,55 %. Jakmile byl zjištěn ukazatel 

WACC, bylo možné také vyčíslit dle vzorce vlastní náklady na kapitál, které byly doposud 

neznámé. Do vzorce pro výpočet WACC byly dosazeny hodnoty a následně dopočítány 

náklady na vlastní kapitál:  

 

o Náklady na cizí kapitál (Rd) – 4,22 %, 

o Celkový kapitál (C) -  47 600 tis. Kč, 

o Cizí kapitál (D) – 29 373 568 Kč, 

o Vlastní kapitál (E) – 18 226 432 Kč, 

o Náklady na vlastní kapitál (Re) – 19,77 %. 

 

 

V následujících kapitolách bude poukazováno na rozdíly ve výpočtech při použití 

interně stanovené diskontní sazby a při použití vážených průměrných nákladů kapitálu 

(viz Příloha 3). Proto je nutné zpřehlednit diskontní faktory, které byly využity pro výpočty 

ukazatelů hodnocení efektivnosti investic.  

Společnost Granitol a. s. využívá diskontní faktory dle interních předpisů a v diplomové 

práci je diskontní faktor zjištěn dle ukazatele WACC. V Tab. 3.1 je možno vidět rozdíly mezi 

hodnotami diskontních sazeb. V prvních dvou letech není v diskontních faktorech výrazný 

rozdíl, ovšem od roku 2009 se rozdíl zvyšuje. V roce 2018 je rozdíl ve výši 0,3 jednotek.  
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Tab. 3.1 – Srovnání diskontních faktorů 

Položka 2007 2008 2009 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

DFG 0,961 0,925 0,889 0,855 0,822 0,790 0,760 0,731 0,703 0,676 0,650 0,625 

DFWACC 0,913 0,833 0,761 0,694 0,634 0,579 0,528 0,482 0,440 0,402 0,367 0,335 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě vlastních výpočtů 

 

Jelikož realizované investice se pohybují v řádech milionů Kč, rozdíly ve výsledných 

hodnotách budou velice výrazné. Nejvíce se projeví různost diskontních faktorů v ukazateli 

čistá současná hodnota, která je vyčíslována na základě diskontních faktorů a je hlavním 

ukazatelem hodnocení efektivnosti investic.  

 

 

 

V Grafu 3.1 je možné vidět klesající tendenci diskontovaného cash flow, což znamená, 

že s přibývajícími roky životnosti projektu klesají peněžní toky z něj získané. Oproti tomu 

kumulované peněžní toky mají zvyšující se charakter, což je pozitivní a znamená to, že 

z vložené investice plynou kladné peněžní toky každý rok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních dokumentů 

 

 

 

Graf 3.1 – Diskontované CF v tis. Kč 
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Z důvodu, že byl diskontní faktor zvolen pomocí vážených průměrných nákladů 

kapitálu, je i jiná výše diskontovaných peněžních toků v porovnání s hodnotami zjištěných 

společností (rozdíl, viz Graf 3.2). Diskontní faktor, který je využit v diplomové práci, 

zahrnuje větší rizika a je přísnější v hodnocení oproti diskontnímu faktoru stanoveném 

společností. Je zde zahrnuto riziko plynoucí jak z podnikatelské stability, finanční stability, 

tak i z velikosti firmy. K uvedeným rizikům byla přičtena bezriziková výnosnost státních 

dluhopisů daného roku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě vlastních výpočtů a interních dokumentů 

 

Doba návratnosti zjištěná dle kumulovaných diskontovaných peněžních toků je dle 

společnosti v 9. roce životnosti, tedy v roce 2015. Ve srovnání s výpočtem dle WACC je 

doba úhrady až za 12,66 let životnosti. Přesný výsledek je možné zjistit pomocí průměrných 

diskontovaných cash flow a vložené investice.  

Doba úhrady v případě statických metod hodnocení, která nebere v úvahu faktor času, je 

pomocí nediskontovaných cash flow vyčíslena na 6,95 let. Je možné vidět téměř dvojnásobný 

rozdíl mezi dobami úhrady, jakmile je do rozhodování zahrnut faktor rizika a času.  

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3.2 – Srovnání kumulovaných CF v tis. Kč 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních dokumentů 

 

Plánovaný čistý zisk, který je zobrazen v Grafu 3.3, je zjištěn jako rozdíl 

z plánovaných tržeb a nákladů (viz Tab. 3.2). Je možné vidět, že od roku 2014 dochází 

k poklesu zisku. Plánované tržby, které jsou konstantní v každém roce, nejsou důvodem 

poklesu čistého zisku, tudíž důvodem jsou náklady, které se postupem času zvyšují, a tím 

snižují výši zisku. Výrobní linka po více než 10 letech je opotřebená, technicky zastaralá 

a nesplňuje většinu podmínek výroby, proto jsou náklady na její provoz a údržbu v každém 

následujícím roce životnosti vyšší.  

 

Tab. 3.2 – Plánované tržby a náklady v tis. Kč 

Položka 
1 2 3 4 5 6 7 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Tržby 24 775 98 928 98 928 98 928 98 928 98 928 98 928 

Náklady 23 644 94 556 94 333 94 052 93 773 93 496 93 221 

- Materiál 19 974 78 896 78 896 78 896 78 896 78 896 78 896 

- Přímé mzdy 183 734 771 810 851 894 939 

- Odpisy 799 3 196 3 196 3 196 3 196 3 196 3 196 

- ostatní 1 279 5 096 4 836 4 516 4 196 3 876 3 550 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních dokumentů 

 

V Tab. 3.2 a Tab. 3.3 je možno vidět detailnější přehled tržeb a nákladů. Tržby jsou 

plánovány dle předpokládaného objemu prodeje výrobků, které jsou vyrobeny na dané lince, 

a dle prodejní ceny stanovené interními předpisy. Nejsou zde zahrnuty tržby z prodeje 

Graf 3.3 – Vývoj plánovaného EAT v tis. Kč 
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výrobků vyrobených na ostatních linkách, tržby za poskytnuté služby, tržby za zboží, apod. 

Mezi náklady vztahující se k investovanému projektu patří náklady na materiál, přímé mzdy, 

odpisy a ostatní náklady, mezi které patří náklady na energii, nákladové úroky a ostatní 

náklady spojené s provozem linky. Náklady na materiál jsou také v každém roce stejné, 

protože náklady na výrobky jsou z 90 % tvořeny náklady na materiál. Cena materiálu je z cca 

95 % ovlivněna cenou ropy, která je těžce předvídatelná a nedá se lehce naplánovat na dlouhé 

období.  

 

Tab. 3.3 – Plánované tržby a náklady v tis. Kč 

Položka 
8 9 10 11 12 

celkem 
2014 2015 2016 2017 2018 

Tržby 98 928 98 928 98 928 98 928 98 928 1 112 980 

Náklady 92 968 92 957 93 009 93 063 93 120 1 052 192 

- Materiál 78 896 78 896 78 896 78 896 78 896 898 830 

- Přímé mzdy 183 734 771 810 851 10 629 

- Odpisy 799 3 196 3 196 3 196 3 196 99 338 

- ostatní 1 279 5 096 4 836 4 516 4 196 43 395 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních dokumentů 

 

 Plánovaná výše tržeb, viz Graf 3.4, je v každém roce ve stejné výši. Je to zapříčiněno 

tím, že prodejní cena za výrobky dané linky i objem prodaných výrobků, jsou naplánovány na 

každý rok ve stejné výši. Na každý rok je stanoven minimální objem prodaných výrobků, 

při kterém bude vykázán zisk. I minimální objem výrobků je v každém roce ve stejné výši. 

Tržby jsou vypočteny součinem ceny a objemu prodaných výrobků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních dokumentů 
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Graf 3.4 – Plánovaný vývoj tržeb v tis. Kč 
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Významný rozdíl v hodnotách nebyl pouze u doby úhrady, ale také u čisté současné 

hodnoty. V případě, kdy bylo do vzorce vloženo diskontované cash flow společnosti, byla 

čistá současná hodnota kladná, ve výši 15 232 tis. Kč. Ovšem v případě, kdy bylo využito 

diskontovaného cash flow pomocí vážených průměrných nákladů kapitálu, byla čistá 

současná hodnota vyčíslena na - 2 481 tis. Kč. V případě hodnocení pomocí čisté současné 

hodnoty s využitím WACC by investice nebyla výhodná.  

S tím souvisejí také rozdílné hodnoty vnitřního výnosového procenta a indexu 

ziskovosti. Pro detailnější přehled, viz Tab. 3.4. 

 

     Tab. 3.4 – Srovnání ukazatelů 

 Dle interně stanovené 

diskontní sazby 

dle WACC 

NPV 15 232 tis. Kč -2 481 tis. Kč 

IRR 4 % -1 % 

PI 1,32 0,948 

      Zdroj: Vlastní zpracování na základě vlastních výpočtů 

 

Jakmile byl zjištěn markantní rozdíl ve výši diskontovaných cash flow, je zcela jasné, že 

to bude promítnuto i v ostatních kritériích. Vnitřní výnosové procento, které musí být 

kladné, aby investice byla výhodná, je pouze v případě diskontovaných cash flow společnosti. 

V případě diskontování pomocí WACC, je investice opět nepřijatelná. Index ziskovosti 

pro přijatelnou investici musí být ve výši 1 a více. Opět v případě diskontování pomocí 

WACC, je index menší než 1 a investice není výhodná.  

 

 

3.5.  Aplikace vybraných metod u linky KH3 K2 

Výrobní linka byla zavedena do výroby v dubnu roku 2009 a její počáteční náklady byly 

odhadnuty ve výši 40 500 tis. Kč. Zařízení bylo financováno výhradně vlastními zdroji. 

Hodnocení výrobní linky, zda ji pořídit či nikoliv, bylo provedeno za stejných předpokladů 

jako u linky WH3 K2.  

 

Nejprve byly spočítány ukazatele statických metod, jako je doba úhrady, průměrná 

procentní výnosnost, průměrný výnos z účetní hodnoty a průměrné roční cash flow. 
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Průměrné roční nediskontované cash flow je ve výši 5 710 tis. Kč. Doba úhrady, zjištěná 

dle průměrného ročního cash flow a ceny investice, je ve výši 7,09. Což znamená, že za 7 let 

životnosti a provozu investice, dojde k navrácení vložených peněžních prostředků. Průměrná 

procentní výnosnost z projektu je 14,09 %, tzn., že průměrně se ročně navrátí 14,09 procent 

vloženého kapitálu. Průměrný výnos z účetní hodnoty je ve výši 11,88 %.  

 

Diskontní faktor byl také zvolen dle interních předpisů, proto budou výsledky zjištěné 

pomocí metod zvolených v diplomové práci a výsledky společnosti Granitol a. s. 

(viz Příloha 4) zcela odlišné. 

Průměrné vážené náklady na kapitál byly spočítány stejnou metodou jako u předešlé 

linky, pomocí bezrizikové výnosové sazby 10 letých státních dluhopisů, přirážky za velikost 

firmy, přirážky za finanční stabilitu a přirážky z podnikatelské stability. Bezriziková sazba 

byla v měsíci dubnu roku 2009 ve výši 5,14 %. Přirážka za velikost firmy byla stanovena ve 

výši 5 %, z toho důvodu, protože cena vložené investice byla menší než 100 mil. Kč. Přirážka 

za podnikatelskou stabilitu dle parametrů modelu byla stanovena ve výši 0 %. Přirážka 

za finanční stabilitu, která je závislá na celkové likviditě společnosti, která je ve výši 6,7 %, 

a na průměrné likviditě v průmyslu v daném období, která byla 1,38, byla dle parametrů 

stanovena na výši 0 %. Vážené průměrné náklady na kapitál jsou tedy ve výši 10,14 %.  

V případě koupě linky, která je investovaná pouze vlastními zdroji, je ukazatel WACC roven 

vlastním nákladům na kapitál, tzn., že jsou také ve výši 10,14 %.  

 

 

Tab. 3.5 – Srovnání diskontních faktorů 

Položka 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

CFG 0,962 0,925 0,889 0,855 0,822 0,790 0,760 0,731 0,703 0,676 0,650 0,625 

CFWACC 0,908 0,824 0,748 0,680 0,617 0,560 0,509 0,462 0,419 0,381 0,346 0,314 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě vlastních výpočtů 

 

Pro další přiblížení zjištěných ukazatelů a výpočtů je nutné také poukázat na rozdílnost 

diskontování. V Tab. 3.5 je možno nalézt výčet diskontních faktorů, které jsou využity 

v diplomové práci a jsou zjištěny pomocí ukazatele WACC, a diskontních faktorů, které 

využívá společnost Granitol a. s. dle interních předpisů. Přibližně stejné, případně 

s nepatrným rozdílem, jsou pouze v prvních třech letech. Nejvyšší rozdíl je vidět v roce 2020, 

kdy se jedná od 0,3 jednotek. Při cenově nízkých položkách rozdíl není až tak znatelný, 
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ovšem očividný rozdíl je poznán v položkách, které se pohybují v řádech milionů Kč, což je 

případ investic, které jsou předmětem diplomové práce. 

 

 

 Graf 3.5 – Vývoj diskontovaných CF v tis. Kč 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě vlastních výpočtů 

 

V Grafu 3.5 je možno vysledovat vývoj diskontovaných cash flow, zjištěných pomocí 

ukazatele WACC, a kumulovaných cash flow. Suma diskontovaných peněžních toků 

(viz Příloha 2) je za 12 let životnosti projektu ve výši 37 878 tis. Kč, což znamená, že do 

splacení celkové výše investice zbývá 2 622 tis. Kč.  

Peněžní toky jsou charakterizovány klesající tendencí, což je výsledkem konstantní výše 

plánovaných tržeb a zvyšujícími se náklady. Náklady se zvyšují každý rok průměrně 

o 0,14 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování na základě vlastních výpočtů a interních dokumentů 
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Graf 3.6 – Srovnání kumulovaných CF v tis. Kč 
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V Grafu 3.6 je zobrazena červeným značením doba úhrady dle diskontovaných cash 

flow společnosti Granitol a. s., je vyčíslena na 9. rok životnosti linky. Dle diskontovaných 

peněžních toků pomocí WACC dojde návratu vložené investice téměř v roce 2021. Uvedený 

rok není vyobrazen v grafu z toho důvodu, že na další léta nejsou společností plánovány 

peněžní toky. Finanční plány pro investiční záměry jsou ve společnosti vyčíslovány průměrně 

na 12 let životnosti projektů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních dokumentů 

Nejvyšší nárůst plánovaného čistého zisku, viz Graf 3.7, je v roce 2010 a 2012, kdy se 

v roce 2010 oproti předchozímu roku zvýšil o 1 631 tis. Kč. Je to odůvodněno tím, že v roce 

2009 byl stroj využíván pouze 9 měsíců. Ve 12. roce životnosti je navýšení plánováno 

o 1 994 tis. Kč.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních dokumentů 

Graf 3.7 – Vývoj EAT v tis. Kč 

Graf 3.8 – Plánovaný vývoj tržeb v tis. Kč 
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Plánované tržby, viz Graf 3.8, jsou opět konstantní v každém roce. Odůvodnění je 

stejné jako u předchozí linky. Minimální objem výroby je plánován na každý rok stejný. Dále 

také cena výrobků je předpokládaná ve stejné výši, a tím i celkové předpokládané tržby jsou 

neměnné.  

 

V následující Tab. 3.6 a Tab. 3.7 je možné vidět, v jaké výši byly stanoveny tržby 

a náklady. Výše materiálových nákladů je konstantní v každém roce. Je to odůvodněno stejně 

jako u předchozí linky. Dalším důvodem jsou také zásoby, které jsou naskladňovány 

ve vysokých dávkách a jsou spotřebovávány průběžně několik období. Zásoby materiálu jsou 

objednávány na základě cenových nabídek. Jakmile je dodavatelem stanovena výhodná cena, 

je nakoupeno velké množství.  

 

 

 Tab. 3.6 – Plánované tržby a náklady v tis. Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních dokumentů 

 

Přímé mzdy mají během životnosti projektu zvyšující se tendenci. Může to být 

zapříčiněno plánovaným výběrem nových zaměstnanců nebo zvýšením mezd obsluhujícím 

dělníkům linky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Položka 
1 2 3 4 5 6 7 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Tržby 19 993 59 960 59 960 59 960 59 960 59 960 59 960 

Náklady 18 938 56 880 56 948 57 019 57 094 57 172 57 254 

- Materiál 15 423 46 270 46 270 46 270 46 270 46 270 46 270 

- Přímé mzdy 168 529 556 583 613 643 675 

- Odpisy 1 283 3 850 3 850 3 850 3 850 3 850 3 850 

- Ostatní 2 064 6 231 6 272 6 316 6 361 6 409 6 459 
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Tab. 3.7 – Plánované tržby a náklady v tis. Kč 

Položka 

8 9 10 11 12 

Celkem 

2016 2017 2018 2019 2020 

Tržby 59 960 59 960 59 960 59 960 59 960 679 553 

Náklady 57 341 57 431 57 527 56 344 53 882 643 831 

- Materiál 46 270 46 270 46 270 46 270 46 270 524 393 

- Přímé mzdy 709 745 782 821 862 7 686 

- Odpisy 3 850 3 850 3 850 2 567 0 38 500 

- Ostatní 6 512 6 567 6 625 6 686 6 750 73 252 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních dokumentů 

 

Odpisy obou linek jsou počítány rovnoměrnou metodou, kdy linky jsou zařazeny 

do 2 odpisové skupiny. K úplnému odepsání by mělo dojít ve 12. roce životnosti linky.  

V ostatních nákladech jsou zahrnuty také náklady na energii, kterou linka vyžaduje 

a také technické zhodnocení budovy, ve které linka bude provozována. 

 

V Tab. 3.8 je zobrazeno srovnání zjištěných ukazatelů hodnocení investice. Rozdíl mezi 

čistými současnými hodnotami je velmi vysoký, je ve výši 10 121 tis. Kč. V diplomové práci 

byla čistá současná hodnota počítána pomocí diskontního faktoru ve výši WACC, o který 

byly upraveny peněžní toky, získané v budoucnosti z investice. Pomocí diskontního faktoru 

bylo upraveno cash flow každého roku životnosti, zjištěna celková výše získaných peněžních 

toků a přičten ke kapitálovému výdaji, kterým je hodnota investice.  

 

Tab. 3.8 – Srovnání ukazatelů 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě vlastních výpočtů 

 Dle interně stanovené 

diskontní sazby 

Dle WACC 

NPV 12 743 tis. Kč -2 622 tis. Kč 

IRR 5 % -1 % 

PI 1,31 0,94 
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V případě hodnocení investice na základě čisté současné hodnoty by linka KH3 K2 opět 

nebyla výhodná, protože NPV musí mít hodnotu kladnou, aby bylo výhodné investici 

přijmout. Jako pomocné ukazatele při rozhodování, se k čisté současné hodnotě zjišťují také 

vnitřní výnosové procento a index ziskovosti.  

Vnitřní výnosové procento bylo počítáno stejně jako u linky WH3 K2, a to pomocí 

funkce v programu Microsoft Excel, kde byly do funkce MÍRA.VÝNOSNOSTI vloženy 

kladné hodnoty diskontovaných cash flow a záporná hodnota ceny investice jako počáteční 

kapitálový výdaj. Investice je výhodná v tom případě, kdy vnitřní výnosové procento má 

hodnotu kladnou, což ani u nyní hodnocené linky vykázáno není. IRR dle vlastních výpočtů 

má zápornou hodnotu, -1 %. IRR bylo spočítáno také z diskontovaných cash flow, které jsou 

využívány společností, a je zde vidět opět rozdíl, kdy v tomhle případě je hodnota IRR 

kladná, a to ve výši 5 %.  

Výše indexu ziskovosti dle vlastních výpočtů je 0,94, což také znamená nevýhodnost 

investice. Index ziskovosti zjištěných pomocí dat společnosti je opět rozdílný, a je ve výši 

1,31. Při využití diskontního faktoru, se kterým pracuje Granitol a. s., by investice byla velice 

výhodná, protože výše čisté současné hodnoty je téměř 13 mil. Kč, a také ostatní ukazatele 

dokazují výhodnost investice. 

 

 

3.6.  Srovnání plánu se skutečností 

V následující kapitole bude okomentováno, zda došlo k naplnění plánu či došlo 

k nějakým odchylkám. Výrobní linka WH3 K2 byla pořízena v roce 2007, proto bude 

hodnocení provedeno pro 6 let životnosti, a linka KH3 K2 byla pořízena na začátku roku 

2009, tzn. po 5 letech životnosti. Srovnány budou hodnoty diskontovaných cash flow, čistého 

zisku a tržeb.  
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3.6.1. WH3 K2 

 Mezí první viditelné změny oproti plánu patří změna počátečních kapitálových výdajů. 

Počáteční kapitálový výdaj na pořízení linky WH3 K2 byl plánován ve výši 47 600 tis. Kč. 

Při realizaci investice došlo ke změně a výdaje byly výrazně nižší, a to ve výši 37 620 tis. Kč. 

Rozdíl je tedy téměř 10 mil. Kč.  Došlo nejenom ke změně počátečních kapitálových výdajů, 

ale také jsou vykazovány výdaje v průběhu používání linky. Patří mezi ně především nákup 

náhradních dílů. Za 5 let životnosti a využívání bylo vloženo 141 tis. Kč do výrobního 

zařízení, aby byl zajištěn bezproblémový provoz. 

 

Téměř dvojnásobná výše skutečného cash flow (viz Graf 3.9) byla zjištěna pouze v roce 

2008. V roce 2007, 2009 a 2010 byla skutečnost také lepší oproti plánu, ale rozdíl není tak 

výrazný. V ostatních letech jsou plánované peněžní toky z investice vyšší než skutečné. 

Významnou roli zde má výše investovaných finančních prostředků. Lze říci, že plánované 

peněžní toky při proinvestovaných 47 600 tis. Kč jsou téměř ve stejné výši, jako skutečné 

peněžní toky při proinvestování 37 620 tis. Kč. Průměrné plánované peněžní toky do roku 

2013 jsou ve výši 4 221 tis. Kč, skutečné peněžní toky jsou ve výši 4 692 tis. Kč. 

To znamená, že doposud bylo získáno více peněžních toků, než bylo původně plánováno. 

Pro srovnání bylo využito plánované diskontované cash flow zjištěné pomocí ukazatele 

WACC. 

 

 Graf 3.9 – Srovnání diskontovaných CF v tis. Kč 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě vlastních výpočtů a interních dokumentů 

 

Co se týče čistého zisku (viz Graf 3.10), pouze v roce 2007 a 2008 je vykázán skutečný 

zisk vyšší, než plánovaný. Lze také vidět, že plánovaný čistý zisk má zvyšující se tendenci, 
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s každým rokem životnosti se zvyšuje. Oproti tomu skutečný zisk má charakter klesající 

a v roce 2013 je rozdíl mezi skutečností a plánem 3 665 tis. Kč. Je to zapříčiněno především 

zvyšujícími se náklady. Od čtvrtého roku životnosti jsou náklady téměř dvojnásobné, oproti 

předchozím rokům.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních dokumentů 

 

S porovnáním čistého zisku souvisí také průběh tržeb, který je možno vidět v Grafu 3.11 

V roce 2009 došlo k výraznému poklesu tržeb, ale v následujících letech je výše téměř stejná. 

V porovnání s plánem je zjištěn nejvyšší rozdíl v roce 2009. Je nutno opět zmínit rozdíl 

v investovaných prostředcích. Cena investice je dle plánu nižší téměř o čtvrtinu. Co se týče 

výše skutečných tržeb, nelze říci, že by došlo k velké odchylce od plánu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních dokumentů 

Graf 3.10 – Srovnání EAT v tis. Kč 

Graf 3.11 – Porovnání plánovaných a skutečných tržeb v tis. Kč 



48 

 

0 

20000 

40000 

60000 

80000 

100000 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

V
ýš

e
 n

ák
la

d
ů

 

Rok 

Srovnání plánovaných a skutečných 
nákladů 

Náklady - plán 

Náklady - skutečnost 

Co se týče plánované výše nákladů (viz Graf 3.12), plány jsou zpracovány obdobně jako 

u tržeb. Konstantní výše je z toho důvodu, že zásoby materiálu jsou nakupovány na několik 

období dopředu, tzn., že v několika obdobích budou i náklady na materiál konstantní. Odpisy, 

které jsou součástí nákladů, jsou také konstantní v každém roce, jelikož jsou počítány 

rovnoměrnou metodou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních dokumentů 

 

Co se týče energie, také v jednotlivých letech nedochází k výrazným odchylkám 

v nákladech na energii, proto jsou také konstantní. To znamená, že i celkové náklady budou 

v několika letech konstantní.  

Skutečná výše nákladů je v každém roce nižší oproti plánu, což je pozitivní. V roce 

2009 je možno vidět nejvyšší rozdíl oproti skutečnosti, jedná se o téměř dvojnásobný rozdíl. 

Celková tendence nákladů v  prvních sedmi letech životnosti je zvyšující. 

 

Výrobní linka ve skutečnosti vykazuje bezproblémový provoz a časový fond je 

využíván za prvních 6 let životnosti průměrně na 87,52 %.  Využití časového fondu se jeví 

jako optimální, nedochází k přetížení ani k nevyužití (viz Příloha 5). 

 

 

3.6.2.  KH3 K2 

Než dojde ke srovnání cash flow, zisku a tržeb, je nutné zmínit informaci ohledně 

kapitálových výdajů. Stejně jako u linky WH3 K2 došlo při realizaci ke snížení počátečních 

kapitálových výdajů. Oproti plánu se náklady na pořízení snížily na 31 750 tis. Kč, kdy 

Graf 3.12 – Srovnání nákladů v tis. Kč 
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plánované výdaje byly ve výši 40 500 tis. Kč. Průběžné kapitálové výdaje ve finančním plánu 

investice zahrnuty také nebyly, ale ve skutečnosti vykázány jsou. Do roku 2013 byly průběžné 

kapitálové výdaje ve výši 141 tis. Kč, a na další roky životnosti je předpokládán nárůst 

minimálně o 100 tis. Kč ročně. Mezi průběžné kapitálové výdaje jsou i v tomto případě 

zahrnuty náhradní díly nezbytné pro provoz. 

Ve skutečnosti byly také nezbytné úpravy budovy, které si vyžádaly další výdaj, v prvním 

roce životnosti projektu, a to ve výši 726 tis. Kč.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě vlastních výpočtů a interních dokumentů 

Diskontované cash flow, dle plánu a skutečnosti, je znázorněno v Grafu 3.13. 

K překročení plánu a navýšení peněžních toků o 2 138 tis. Kč došlo pouze v roce 2009. 

V následujících letech je skutečná výše diskontovaných peněžních toků nižší oproti plánu. 

Opět je nezbytné zmínit rozdílnost vložených peněžních prostředků, kdy plánovaný investiční 

výdaj oproti skutečně vynaloženým prostředkům byl vyšší o 8 750 tis. Kč. Proto také lze říci, 

že v letech 2011 až 2013 jsou peněžní toky ve srovnatelné výši.  

 

Velmi výrazný rozdíl oproti plánu je možno shlédnout v čistém zisku, viz Graf 3.14. 

Pouze v prvním roce životnosti je vykázán čistý zisk vyšší oproti plánované výši. Průměrný 

plánovaný zisk pro prvních pět let životnosti je 2 407 tis. Kč a skutečný průměrný zisk ve výši 

852 tis. Je zde téměř trojnásobný rozdíl oproti plánu. Od roku 2010 lze vypozorovat výrazný 

pokles a v následujících letech je výše zisku téměř konstantní.  

 

Graf 3.13 – Srovnání diskontovaných CF v tis. Kč 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních dokumentů 

 

S čistým ziskem souvisí také vývoj tržeb, viz Graf 3.15. Opět lze vidět pozitivní rozdíl 

oproti plánu pouze v prvním roce životnosti. Ovšem oproti vývoji zisku se tržby do roku 2012 

zvyšují, a až v roce 2013 došlo k poklesu. Nejvíce přiblíženo k plánu bylo v roce 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních dokumentů 

 

Výše plánovaných tržeb je konstantní, stejně jako u linky WH3 K2. Důvod konstantní 

výše je totožný jako v předešlém případě. Skutečné tržby vyšší než plánované jsou opět 

vykázány pouze v prvním roce životnosti, v roce 2009. Do roku 2012 jsou tržby zvyšující se, 

a v roce 2013 došlo k poklesu o 3 685 tis. V tomhle roce je také nejvyšší rozdíl oproti 

plánované výši.  

Graf 3.14 – Srovnání EAT v tis. Kč 

Graf 3.15 – Porovnání tržeb v tis. Kč 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních dokumentů 

 

S plánovaným a skutečným ziskem a tržbami také úzce souvisí plánované a skutečné 

náklady, viz Graf 3.16. Konstantní výše plánovaných nákladů je odůvodněna stejně jako 

 předešlého případu, linky WH3 K2. V prvním roce je také možné vidět jediný negativní 

rozdíl oproti plánu. Je zde rozdíl, kdy skutečné náklady jsou vyšší. V dalších letech jsou 

náklady nižší, ale také mají zvyšující se tendenci v průběhu let životnosti. V roce 2013 došlo 

k poklesu oproti předešlému roku o 14 394 tis. Kč.  

 

 

 

Výrobní linka KH3 K2 vykazuje také bezproblémový provoz, ale oproti předešlému 

případu je časový fond využíván na 73,9 %. Aby byl časový fond využíván na optimální výši 

80 %, mělo by dojít k navýšení o 6,1 % (viz Příloha 5). 

 

 

 

 

Graf 3.16 – Srovnání nákladů v tis. Kč 
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4. Zhodnocení provedených analýz a doporučení 

V průběhu vypracovávání diplomové práce, byly zjištěny poznatky o využívání metod 

hodnocení investic ve firmách. Společnosti převážně k hodnocení investic využívají pouze 

dobu úhrady. Stejně tomu tak je i ve společnosti Granitol a. s. Vedení společnosti rozhodlo 

o přijetí investice na základě zjištěné předpokládané doby úhrady. 

Dle statických metod hodnocení, které byly využity v diplomové práci, je linka WH3 K2 

přijatelná na základě výsledků všech ukazatelů. Prostá doba úhrady je 7 let, za předpokladu, 

že je linka využívána 12 let, je doba úhrady přijatelná. Průměrný roční výnos je 14,38 %, což 

je také přijatelná výše výnosu získaného z investice, za každý rok životnosti. 

Dle dynamických metod hodnocení, linka WH3 K2, výhodná není, a nebylo by doporučeno 

ji realizovat. Čistá současná hodnota má zápornou hodnotu, stejně tak i vnitřní výnosové 

procento, a index ziskovosti je menší než 1. Není splněno žádné kritérium pro realizaci 

investičního projektu. Dalším kritériem pro přijetí je také důvod realizace. V případě 

společnosti Granitol a. s. jde o rozšíření výrobkového portfolia, zisk nových klíčových 

zákazníků a rozšíření výroby. Aby byl splněn požadavek zákazníka, musela být pořízena nová 

linka s pokročilejší technologií.  

Při hodnocení byly také pro přehlednost a srovnání vypočteny ukazatele pomocí 

diskontovaných cash flow společnosti Granitol a. s. Na základě zjištěných výsledků čisté 

současné hodnoty, vnitřního výnosového procenta a indexu ziskovosti, je možno říci, že 

investice je velmi výhodná. 

V souvislosti s pořízením investice, která je financována i cizími zdroji, je důležité také 

zmínit zadluženost firmy v době pořízení investice. Projekt byl realizován v roce 2007, stejně 

tak i nákup linky. Běžná zadluženost firmy je v roce 2007 ve výši 11 %, a celková 

zadluženost společnosti se pohybuje od roku 2007 v rozmezí 29 – 38 %. 
40

 I přesto, že byl 

využit střednědobý úvěr, nedošlo v roce 2007 k výraznému zvýšení zadluženosti podniku.  

Co se týče linky KH3 K2, výstupní informace jsou totožné jako u předchozí linky. Dle 

statických metod je investice velmi výhodná, stejně jako s výpočty pomocí diskontovaných 

cash flow společnosti Granitol a. s. Prostá doba úhrady je zjištěna na 7 let, průměrné roční 

cash flow téměř 6 mil Kč a roční průměrný 14 % výnos, což znamená, že dle statických 

metod, které neberou v úvahu faktor času a rizika, je investice velmi výhodná. Ovšem opět je 

                                                 
40

SAJDLOVÁ, Nikola. Posouzení ekonomické situace podniku v oblasti výroby plastových obalů. Ostrava 2012. 

Bakalářská práce. Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta ekonomická, Katedra 

podnikohospodářská.  
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tu velmi vysoký rozdíl v hodnotách čisté současné hodnoty, IRR a PI, při použití ukazatele 

WACC a při použití cash flow, které využívá společnost. Dle interních dokumentů je linka 

KH3 K2 velmi výhodnou, s dobou návratnosti 9-ti let. Čistá současná hodnota je také velmi 

pozitivní, stejně tak i vnitřní výnosové procento a index ziskovosti. Dle vlastních výpočtů je 

tu ovšem významný rozdíl jak v NPV, IRR tak i v PI. Na základě vypočtených hodnot 

zmíněných ukazatelů, byla realizace linky KH3 K2 opět nevýhodná. Důvodem je opět 

diskontní faktor. I malé změny diskontního faktoru vedou k odlišným výsledkům analýzy. Je 

zde pravidlo, že čím je nižší diskontní sazba, tím vyšší je čistá současná hodnota. Důkazem 

toho jsou výstupní hodnoty zjištěné v diplomové práci. Někdy se také může stát, že je přijat 

projekt, který je neefektivní, jen z toho důvodu, že je stanovená příliš nízká diskontní sazba. 

A také naopak, při vysoké diskontní sazbě, které nakonec vykážou zápornou čistou současnou 

hodnotu, projekty přijaty nebudou. 

Ovšem předmětem diplomové práce jsou projekty, které realizované už byly, proto bylo 

následně provedeno srovnání, zda došlo k vysokým odchylkám od předpokladů. První rozdíl, 

který je u obou linek, je rozdíl v ceně investice. Předpokládané počáteční náklady byly u obou 

linek vyšší než skutečné. Počáteční kapitálové náklady mohou být nižší proto, že 

dodavatel/výrobce linky stanovil v době realizace jinou výrobní cenu. U linky WH3 K2 

k výrazným rozdílům došlo pouze u skutečného čistého zisku. Tržby, náklady ani cash flow 

nejsou výrazně odchýleny od plánu. Co se týče linky KH3 K2, výrazné rozdíly jsou nejen 

u čistého zisku, ale také u nákladů tržeb, kdy předpoklad byl vyšší než skutečnost. 

 

Je možné také vypozorovat rozdíl ve výši vážených průměrných nákladů na kapitál. U 

investice WH3 K2, která byla financována také z vlastních zdrojů, je WACC ve výši 9,55 %. 

Oproti tomu linka KH3 K2, která je financována pouze z vlastních zdrojů, má také výsledný 

WACC vyšší, a to 10,15%. Znamená to, že je zde také potvrzeno pravidlo, že financování 

vlastním kapitálem je dražší než cizím. Výrazný rozdíl není z toho důvodu, protože nedošlo 

k financování čistě z cizích zdrojů, ale část je hrazena vlastním kapitálem.  

Kapitálové výdaje, týkající se obou investičních projektů, byly plánovány jednorázově 

a nebylo počítáno s tím, že by mohlo dojít i k průběžným výdajům v průběhu let využívání. 

Doporučila bych při plánování investic, zahrnout do plánu také případné výdaje související 

s provozem. 

 Dále bych doporučila využít více kritérií pro hodnocení investic, které v sobě nesou 

náklady v řádech milionů Kč. Doba úhrady by měla být využívána jako doplňkové kritérium 
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k čisté současné hodnotě, která má vyšší vypovídací schopnost, zda je investice výhodná či 

nikoliv. 

 Také by bylo vhodné zaměřit se na odchylky v tržbách, které nastaly při provozu, 

i když nejsou výrazné. Skutečné tržby mohou být nižší z důvodu nepřijetí výrobku některými 

potenciálními předpokládanými zákazníky, nebo také výrobky nenaplňují přesné potřeby 

zákazníků.  

 Je nutné také zmínit důvod realizace obou investic. Dle vybraných metod hodnocení 

bylo zjištěno, že investice jsou vysoce neefektivní, ale i přesto byly realizovány. Je dokázáno, 

že se nelze při rozhodování zaměřovat pouze na některá kritéria a rozhodovat se pouze 

na základě kvantitativních metod. Při rozhodování je nutno chápat podnik jako systém, který 

obsahuje více prvků a vazeb. Což znamená, že koupě nových linek se promítne do více 

oblastí, než jen do výrobků, tržeb a peněžních toků dané linky. Společnost Granitol a. s. je 

složena z několika výrobních středisek, které jsou na sobě nejen závislé, ale také musí být 

dodržena určitá synchronizace a spolupráce mezi nimi. Proto koupě nových linek byla 

potřebná jak pro zlepšení výrobních procesů a zkvalitnění výrobků v jednom středisku, ale 

také na linkách v jiných střediscích, které jsou do výrobního procesu zapojeny také.   Těmito 

investicemi jsou nepřímo ovlivněny také ostatní tržby podniku. 
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5. Závěr 

Trh je přesycený a konkurence vysoká. V dnešním světě usiluje každá společnost o 

udržení své pozice na trhu, snaží se vykazovat zisk, maximalizovat tržní hodnotu firmy. 

Zákazníci mají na výběr z mnoha výrobků a služeb se stejnými vlastnostmi, funkcemi. Proto 

by se každá firma měla snažit zaujmout zákazníka vlastním výrobkem či službou, dát mu něco 

nového, doplňujícího k samotnému výrobku. To vše úzce souvisí s investicemi. Aby podnik 

mohl vyrábět nové výrobky s lepšími vlastnostmi, poskytovat kvalitnější služby, je nucen 

investovat finanční prostředky do nástrojů, pomocí kterých bude toto zlepšení realizováno.  

Společnost Granitol a. s. se rozhodla v roce 2007 a 2009 investovat peněžní prostředky do 

nákupu dvou výrobních linek, aby mohly být vyráběny kvalitnější výrobky, zvýšená 

produktivita, aby byly uspokojeny zákazníkovy čím dál náročnější potřeby, aby bylo využito 

nových technologických postupů. 

 

Cílem diplomové práce bylo provést zhodnocení výše zmíněných, již realizovaných, 

dvou investičních projektů. Jednalo se o dvě výrobní linky pořízené v roce 2007 a v roce 

2009. Efektivnost realizace byla hodnocena na základě statických i dynamických metod. Mezi 

statické metody patří průměrné roční cash flow, průměrná procentní výnosnost, průměrný 

výnos z účetní hodnoty a prostá doba návratnosti. Mezi dynamické metody, které byly použity 

v diplomové práci, patří periodická doba úhrady, čistá současná hodnota, vnitřní výnosové 

procento a index ziskovosti. Pomocí výše uvedených metod bylo provedeno zhodnocení, zda 

bylo výhodné či nevýhodné investice realizovat. Následně bylo také provedeno srovnání, zda 

byly investiční plány splněny a zda došlo k odchylkám. 

První polovina práce je zaměřena na teorii a metody, které souvisejí s praktickou částí 

diplomové práce. Následně je charakterizována samotná společnost, která je předmětem této 

práce. V druhé polovině práce byly použity vybrané metody pro hodnocení realizace 

investice. 

Dle statických metod hodnocení byla investice výhodná, dle dynamických velmi 

nevýhodná. Důležitou roli zde měl diskontní faktor, pomocí kterého bylo hodnocení přísnější. 

Společnost při hodnocení, zda investici realizovat, využila pouze metodu dobu návratnosti, 

pomocí které zjistila, že investice je výhodná a došlo k nákupu výrobní linky. 
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Seznam zkratek 

(Rm – rf) – prémie za systematické riziko 

    – průměrné peněžní toky 

A –  aktiva 

APM –  arbitrážní model (Arbitrage Pricing Model)  

BOOT – Build-Own-Operate-Transfer 

C – celkový kapitál 

C0 ; C – cena investice 

CAPM  – model oceňování kapitálových aktiv (Capital Asset Pricing Model) 

CF – peněžní tok (Cash Flow) 

CFi  – peněžní tok daného roku 

D – cizí kapitál 

DFG – diskontní faktor společnosti Granitol a. s. 

DFWACC – diskontní faktor dle vážených průměrných nákladů na kapitál 

E – vlastní kapitál 

E(RE) – očekávaná střední hodnota výnosu vlastního kapitálu 

E(Rj) – očekávaný výnos j-tého faktoru 

EAT – čistý zisk (Earnings after Taxes) 

EBIT – zisk před úroky a zdaněním (Earnings Before Interest and Taxes) 

EVA – ekonomická přidaná hodnota (Economic Value Added) 

EVA/C –  ethylen-vinyl-acetátový kopolymer (ethylene vinyl acetate kopolymer)  

g – tempo růstu dividendy. 

HDPE – vysoce-hustotní polyetylen (high denstiy polyethylen) 

IN – investice  

IRR – vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return) 

KZ – krátkodobé závazky 

L1 – oběžná aktiva/krátkodobé závazky 

LDPE – nízko-hustotní polyetylen (low density polyethylene) 

LLDPE – lineární nízko-hustotní polyethylen (linear low density polyethylene) 

MDPE – středně-hustotní polyethylen (medium-density polyethylene) 

mLLDPE – metalocenový lineární nízko-hustotní polyethylen (metallocene linear low-

density polyethylene) 

n – počet let 

NACE  –  klasifikace ekonomických činností 
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NPV – čistá současná hodnota (Net Present Value) 

OA – Oběžná aktiva 

PI – index ziskovosti (Profitability Index) 

PP – polypropylen 

PPP – veřejné soukromé partnerství (Public Private Partnership) 

PVC – polyvinylchlorid 

Rd – cizí náklady na kapitál/úroková míra 

Re – vlastní náklady na kapitál 

RF – bezriziková sazba 

Rf – bezriziková výnosová míra 

rFS – prirážka za možnou nižší finanční stabilitu 

rLA – přirážka za malou velikost firmy 

rPS – přirážka za možnou nižší podnikatelskou stabilitu 

t – čas; sazba daně 

WACC – vážené průměrné náklady na kapitál (Weight Average Cost of Capital) 

XL – průměrná likvidita daného průmyslového odvětví 

  – koeficient beta  

βEj – koeficient citlivosti dodatečného výnosu 
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Příloha 1: Diskontované Cash Flow WH3 K2 v tis. Kč 

 

číslo 
položky 

rok Cash Flow 
kumulované 

Cash Flow 
diskontované 

Cash Flow 

kumulované 
disk. Cash 

Flow 

1 2007 1659 1659 1514,377 1514,38 

2 2008 6518 8177 5431,1224 6945,50 

3 2009 6688 14865 5086,9693 12032,47 

4 2010 6902 21767 4792,0951 16824,56 

5 2011 7114 28881 4508,7064 21333,27 

6 2012 7324 36205 4237,152 25570,42 

7 2013 7533 43738 3978,1513 29548,57 

8 2014 7725 51463 3723,9122 33272,49 

9 2015 7734 59197 3403,2412 36675,73 

10 2016 7694 66891 3090,4973 39766,22 

11 2017 7653 74544 2806,0507 42572,27 

12 2018 7610 82154 2547,0418 45119,32 

Celkem - 82154 - 45119,32 - 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Příloha 2: Diskontované Cash Flow KH3 K2 v tis. Kč 

 

 
číslo 

položky 
rok Cash Flow 

Kumulované 

Cash Flow 

Diskontované 

Cash Flow 

Kumulované disk. 

Cash Flow 

1 2009 2149 2149 1951,15 1951,15 

2 2010 6414 8563 5287,36 7238,51 

3 2011 6390 14953 4782,62 12021,13 

4 2012 6332 21285 4302,89 16324,02 

5 2013 6272 27557 3869,73 20193,75 

6 2014 6208 33765 3477,61 23671,37 

7 2015 6142 39907 3123,88 26795,25 

8 2016 6072 45979 2803,96 29599,20 

9 2017 5998 51977 2514,78 32113,99 

10 2018 5921 57898 2253,95 34367,94 

11 2019 5596 63494 1934,11 36302,05 

12 2020 5023 68517 1576,24 37878,29 

Celkem - 68517 - 37878,29 - 

 Zdroj: Vlastní zpracování
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Příloha 3: Finanční plán WH3 K2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Interní dokumentace společnosti 
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Příloha 4: Finanční plán KH3 K2 
 

 

Zdroj: Interní dokumentace společnosti 

 

Položka 

měr. 1 2 3 4 5 6 

jedn. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

A. Tržby tis. Kč 19 993 59 960 59 960 59 960 59 960 59 960 

 - z prodeje tis. Kč 19 993 59 960 59 960 59 960 59 960 59 960 

 - ostatní tis. Kč 0 0 0 0 0 0 

B. Náklady tis. Kč 18 938 56 880 56 948 57 019 57 094 57 172 

 - materiálové tis. Kč 15 423 46 270 46 270 46 270 46 270 46 270 

 - přímé mzdy tis. Kč 168 529 556 583 613 643 

 - energie tis. Kč 262 824 865 909 954 1 002 

 - ostatní tis. Kč 1 769 5 307 5 307 5 307 5 307 5 307 

 - odpisy (linka) tis. Kč 1 283 3 850 3 850 3 850 3 850 3 850 
 - odpisy (technické 
zhodnocení budovy) tis. Kč 33 100 100 100 100 100 

C. Zisk tis. Kč 833 2 464 2 440 2 382 2 322 2 258 

 - zisk před zdaněním tis. Kč 1 055 3 080 3 012 2 941 2 866 2 788 

 - zisk po zdanění tis. Kč 833 2 464 2 440 2 382 2 322 2 258 

 - příjem z prodeje tis. Kč 0 0 0 0 0 0 

D. Kapitálové náklady tis. Kč 40 500 0 0 0 0 0 

 - zařízení + instalace tis. Kč 38 500 0 0 0 0 0 

 - nákup náhradních dílů tis. Kč 0 0 0 0 0 0 

 - stavební úpravy budovy tis. Kč 2 000 0 0 0 0 0 

Cash-flow tis. Kč 2 149 6 414 6 390 6 332 6 272 6 208 

Diskontované cash-flow tis. Kč 2 067 5 930 5 680 5 412 5 155 4 906 

       

       
7 8 9 10 11 12 

Celkem 2014 2015 2016 2017 2016 2017 

59 960 59 960 59 960 59 960 59 960 59 960 679 553 

59 960 59 960 59 960 59 960 59 960 59 960 679 553 

0 0 0 0 0 0 0 

57 254 57 341 57 431 57 527 56 344 53 882 643 831 

46 270 46 270 46 270 46 270 46 270 46 270 524 393 

675 709 745 782 821 862 7 686 

1 052 1 105 1 160 1 218 1 279 1 343 11 972 

5 307 5 307 5 307 5 307 5 307 5 307 60 146 

3 850 3 850 3 850 3 850 2 567 0 38 500 

100 100 100 100 100 100 1 133 

2 192 2 122 2 048 1 971 2 929 4 923 28 883 

2 706 2 619 2 529 2 433 3 616 6 078 35 722 

2 192 2 122 2 048 1 971 2 929 4 923 28 883 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 40 500 

0 0 0 0 0 0 38 500 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 2 000 

6 142 6 072 5 998 5 921 5 596 5 023 68 517 

4 667 4 436 4 214 4 000 3 636 3 140 53 244 
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Příloha 5: Využití časového fondu 
 

 

Využití 

časového 

fondu 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Dosavadní 

zkušenosti s 

provozem 

WH3 K/2 73,27% 87,84% 84,54 92,76% 92,60% 94,10% 
bezproblémový 

provoz 

 

 

 

Využití 

časového 

fondu 

2009 2010 2011 2012 2013 

Dosavadní 

zkušenosti s 

provozem 

KH3 K/2 81,80% 81,89% 64,62% 78,30% 62,90% 
bezproblémový 

provoz 

 

Zdroj: Interní dokumentace společnosti 


