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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá metodami hodnocení investičních projektů a jejich 

aplikací. První a druhá část řeší obecnou definici pojmů a popis jednotlivých investičních 

metod. Zabývá se problematikou jednotlivých metod a vyvozuje důsledky použití dané 

metody. Třetí část je zaměřena na porovnání metod hodnocení investičních projektů  

a vyvození nejlepší metody pro stanovení optimálního investičního projektu. 
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Abstract 

Bachelor's dissertation deals with methods for evaluation of investment projects and 

their applications. The first and second part deals with general definition of concepts and 

description of individual investment methods. It deals with issue of individual investment 

methods and deduces consequences of the application of the method. The third part focuses 

on the comparison of different methods and to draw the best methods for determine the 

optimal investment project. 
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1. Úvod 

Zabezpečení prosperity a dlouhodobého rozvoje podniku v dnešních náročných 

podmínkách tržní ekonomiky není jednoduchou záležitostí. Převážně konkurenční tlaky nutí 

řídící pracovníky neustále hledat nové cesty k zajištění přežití podniku, a k získání 

konkurenční nadvlády. 

Rozhodování o investicích patří k nejobtížnějším, ale také nejdůležitějším 

manažerským rozhodnutím. Na rozdíl od běžných operativních rozhodnutí, jejichž chyby lze 

obvykle napravit, přijetí či zamítnutí realizace investice má dlouhodobý charakter, a může 

tedy podstatně ovlivnit budoucí vývoj podniku. Důležitou součástí investiční činnosti je 

správná příprava investičního projektu a jeho samotná realizace. Investiční projekty nejčastěji 

slouží ke zhodnocení vloženého kapitálu, ať už cizího nebo vlastního. Hmotný investiční 

majetek spolurozhoduje o úspěšnosti či neúspěšnosti podniku především pro dobu, po jakou 

je v majetkových složkách vázaný.  

Při výběru projektu je nutností užití tzv. hodnotících metod, které stanoví, jak je daná 

investice pro podnik výnosná. Vhodnost investice musí splňovat požadavky investora 

(podniku) a zároveň nesmí daný podnik přivézt k zániku. Procesy spojené s hodnocením 

investičních projektů jsou jedny z nejdůležitějších činností managementu podniku. Při 

procesu shromažďování podkladových informací k investičním projektům musí být 

postupováno podle stanovených pravidel jednotlivých metod hodnocení investičních projektů 

a musí být zohledněny požadavky investora. 

Výsledek procesu vyhodnocení vhodnosti investičního projektu nutně ovlivní nejen 

kvalita vstupních údajů, ale i důležitost a význam investice samotné. Pro podnik je proto 

důležité, aby se při hodnocení investičních projektů posuzovali jednotlivé investice, jejich 

proveditelnost, předpokládaná výnosnost, míra rizikovosti daných investic, časová náročnost 

a návratnost vložených prostředků do projektů. Následné zhodnocení uvažovaných 

investičních projektů je základem pro investiční rozhodnutí, které jsou prováděny na základě 

specifických metod hodnocení investičních projektů.  
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Metody hodnocení investičních projektů, jako jsou čistá současná hodnota, vnitřní 

výnosové procento atd., umožňují posoudit výhodnost samotného investičního projektu, 

zároveň dovolují porovnávat alternativní projekty mezi sebou a vybírat varianty, jejichž 

realizace umožní maximalizovat hospodárnost vynakládaných disponibilních prostředků. 

Prvním cílem bakalářské práce je definování současných metod hodnocení 

investičních projektů. Druhým cílem bakalářské práce je definice současné a budoucí hodnoty 

peněz. Třetím cílem bakalářské práce je základní srovnání metod hodnocení investičních 

projektů. 
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2. Investiční činnost 

2.1 Investice 

Makroekonomické pojetí investice lze definovat jako aktiva, která nejsou určena pro 

bezprostřední spotřebu. Tato aktiva jsou určena pro užití ve výrobě spotřebních statků nebo 

dalších kapitálových statků. [3] 

Investice lze rozdělit podle typu pojetí [6]: 

 národohospodářské pojetí, 

 podnikové pojetí. 

Národohospodářské pojetí investic lze dále rozdělit: 

 Hrubé investice. Vložená částka je celkovou částkou vloženou do investičních statků 

v celé ekonomice. Hrubé investice jsou výsledkem volby mezi výrobou spotřebních 

statků a výrobou investičních statků. 

 Čisté investice. Tyto investice jsou tvořeny meziročním přírůstkem hodnoty 

investičních statků. Lze je definovat jako rozdíl mezi hrubými investicemi 

a znehodnocením kapitálu. Ke znehodnocení kapitálu patří např. odpisy.  

Podnikové pojetí investic: 

 Investice je chápána jako prostředek, který není určen spotřebě, ale k tvorbě dalšího 

majetku, který je následně prodáván. 

 Investice je zde chápána jako obětované prostředky sloužící k pořízení majetku. Tento 

majetek následně může investorovi přinést vyšší užitek a získat vyšší finanční efekty. 

2.2 Klasifikace investic 

Investice lze klasifikovat podle různých kritérií, které umožňují lépe zvolit 

klasifikované charakteristiky a správně tak zvolit metodu pro hodnocení investice. 

Podnět k investicím: 

 interní podnět - investice vznikají z podnikové potřeby, jako je úspora nákladů atd., 

 externí podnět - investice vznikají z důvodu růstu či regulace slabých stránek 

podniku. 
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Rozlišení investic na pořízení v účetnictví: 

 dlouhodobý hmotný majetek (DHM), 

 dlouhodobý nehmotný majetek (DNM), 

 dlouhodobý finanční majetek (DFM). 

Dlouhodobý hmotný majetek lze definovat jako: 

 fyzická podstata, 

 dlouhodobé užívání delší jak 1 rok, 

 dosažení určité výše ocenění, kterou stanoví sama účetní jednotka se zejména  

k principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení (minimální výše je  

40 000 Kč). 

Dlouhodobý nehmotný majetek lze definovat jako:  

 nehmotná podstata, 

 dlouhodobé užívání delší jak 1 rok, 

 výši ocenění určuje sama účetní jednotka. 

Dlouhodobý finanční majetek lze definovat jako: 

 aktiva DFM nejsou určena k užití k běžné provozní činnosti podniku, 

 aktiva vlastněná podnikem s cílem dlouhodobé investice volných peněžních 

prostředků s očekávaným charakterem výnosu jako jsou dividendy, úroky atd. [12] 

2.3 Investiční činnost 

Investiční činnost je důležitou součástí procesu o rozhodování. Určuje, zda bude pro 

budoucí investory přínosem. Investiční činnost slouží k získání a zhodnocení dlouhodobého 

hmotného majetku (dále DHM) a dlouhodobého nehmotného majetku (dále DNM). Cílem 

investiční činnosti je získání konkurenční výhody a tvorba většího kapitálu, který následně 

může vést k dalším investicím. 

Investor nebo investiční subjekt musí do rozhodování o investicích a jejich následném 

hodnocení zahrnout i aspekty, které mají rozdílný význam v užití a ukazují rizikovost 

investice. 
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2.3.1 Investiční program tzv. investiční plán 

Investiční program spolu s finančním plánem patří mezi nejdůležitější strategické 

plánování podniku. Investiční program podporuje realizaci firemní strategie a jejich plánů. 

Patří mezi ně zavedení nových produktů na trh, rozšíření výrobní kapacity podniku, 

vybudování nových distribučních cest. [10] 

Realizace investičního plánu významně ovlivňuje další vývoj podniku. Špatné 

nastavení investičního plánu může mít za důsledek ztrátu a nakonec likvidaci podniku. 

Důležité je také v investičním plánu jasně stanovit pravidla pro výběr a důvody investic. 

Z toho následně je vybírán i plán pro hodnotitele jednotlivých investic. [4] 

2.3.2 Klasifikace investičních projektů  

Projekty lze klasifikovat podle více kritérií [11]: 

 vztah k rozvoji podniku, 

 věcná náplň projektů, 

 míra závislosti projektů. 

Vztah k rozvoji podniku: 

 rozvojové – orientované na expanzi, kdy se projekty soustředí na zvýšení objemu 

produkce, zavedení nových výrobků a technologií, 

 obnovy – investice se soustředí na obnovu nebo náhradu výrobního zařízení 

s fyzickým opotřebením, aby nedošlo k zastavení podnikatelské činnosti. 

 mandatorní – cílem investice není ekonomický efekt, ale dosažení shody s platnými 

zákony země, ve kterých provádíme investice (zejména v oblasti životního prostředí). 

Věcná náplň projektů: 

 zavedení nových výrobků nebo technologií, 

 výzkum a vývoj nových technologií, 

 inovace a zavedení nových informačních systémů. 

Míra závislosti projektů: 

 plně substituční – vzájemně se vylučující investice, 

 zčásti substituční - tyto investice jsou ekonomicky závislé, 
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 nezávislé - tyto investice lze přijmout naráz, nemají na sebe ale žádný vliv, 

 komplementární - vzájemně se doplňující investice. 

2.3.3 Rozhodování 

Rozhodování je jednou z nejdůležitějších součástí rozhodovacího procesu, kdy se 

investor rozhoduje na základě faktů. Pro snazší rozhodování slouží hodnocení investičního 

projektu a analýza výhodnosti investičního projektu. Aby investice byla efektivní, musí být 

příjmy z investic vyšší než náklady na investici vynaložené. Během rozhodování může dojít 

k tzv. investičnímu problému, který lze definovat jako problém v rozhodování o investici, kdy 

investor neví, čemu má dát přednost z důvodu nejistoty zisku. [9] 

Finanční analýza investičních projektů 

Investici lze považovat za výhodnou, dojde-li k přebytku peněžních příjmů, uhradí-li 

amortizaci a investice dostatečně zúročí vložený kapitál. Hlavním cílem je tedy zajištění 

rentability (výnosnosti) projektu. Při výběru investice a následnému provedení, kdy dochází 

k situaci, že podnik je nucen investici provést na úkor své likvidity, je nutné zajistit 

dostatečnou návratnost peněžních prostředků vložených do investice. Investor také očekává 

od investice, která byla provedena na úkor likvidity, dostatečné zúročení. [7] 

Výnosnost, návratnost a zúročení zásadně ovlivňuje výběr projektu. U ideálního 

projektu je nejvyšší výnosnost s nejmenším rizikem a při nejvyšší možné likviditě. V praxi 

nelze tohoto stavu dosáhnout, je nutné vždy jeden požadavek postavit nad ostatní. Tato 

skutečnost je zachycena pomocí tzv. investorského trojúhelníku (viz obrázek 1). Na obrázku 1 

lze názorně vidět, že pro dosažení jednoho cíle, je nutné obětovat další dva jiné. Investor je 

tedy nucen zvolit ideální kombinaci mezi výnosností, rizikem a likviditou. 

 

Obr. 1 Investorský trojúhelník [7]  
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2.3.4 Časový faktor 

Časový faktor je nedílnou součástí rozhodování o investiční činnost a určuje 

výhodnost či nevýhodnost investování. Časový faktor nám ukazuje: 

 čas, kdy se investice vyplatí a kdy ne, 

 rizikovost při přípravě a realizaci investice. 

Faktory, které ovlivňují časovou hodnotu peněz [2]: 

 nejistota budoucích příjmů – čím vzdálenější příjem, tím menší pravděpodobnost 

jistoty návratu investice, 

 inflace – snížení kupní síly peněz, která je přímo úměrná času, 

 oportunitní náklady – náklady ušlé příležitosti. 
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3. Definování současných metod hodnocení investičních 

projektů 

Metody hodnocení investičních projektů slouží ke správnému posouzení investic dle 

požadavků investora (podniku). Na základě faktorů, které vstupují do ekonomicko-finančního 

hodnocení investice, jsou definovány následující základní veličiny, které slouží pro stanovení 

hodnoty dané investice [5]: 

 peněžní toky (investiční výdaje a cash flow) v každém období investičního projektu, 

 počet období předpokládaného provozu investice, 

 podniková diskontní míra, která vyjadřuje minimální požadované zhodnocení 

úměrné podstoupenému riziku, 

 další veličiny jako jsou náklady, zisk, údaje technického charakteru atd., tyto veličiny 

se přidávají na základě potřeb používaných metod. 

Metody lze rozdělit: 

 metody nevýnosového charakteru, 

 statické metody, 

 dynamické metody. 

3.1 Metody nevýnosového charakteru 

Metody nevýnosného charakteru se užívají u investic, které přinášejí užitek, ale ten lze 

velmi obtížně vyčíslit. U konkrétních investic, které musí být z organizačních důvodů 

provedeny, je rozhodnutí jasné. U takových to investic existují varianty na straně technologií 

(vstupních a provozních nákladů) a užitku vnímaného prostřednictvím různých výstupu 

technologie. [5] 

Metody nevýnosového charakteru lze rozdělit na metody užitné hodnoty a metody 

nákladové. Dané metody se od sebe liší v použití vstupních dat. Metody analýzy užitné 

hodnoty pracují s různorodými veličinami a porovnávají je, a nákladové metody sledují pouze 

nákladovou část finančních toků. 
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3.1.1 Metody analýzy užitné hodnoty 

Metody analýzy užitné hodnoty vychází z principů vícekriteriálního rozhodování. 

Obtížnost úlohy závisí na vyjádření v závislosti na sledované veličině. Nevyplývá tedy 

z velkého počtu kritérií hodnocení. Při tomto porovnání investic dochází k porovnání řady 

technických parametrů, měřených v různých jednotkách. Technické parametry nemusejí být 

aditivní ani srovnatelné v rámci jednotlivých kritérií. Základní podmínkou pro použitelnost 

metody analýzy užitné hodnoty je srovnatelnost variant v rámci jednotlivých kritérií. [5] 

Vhodnost metody: 

 užitek investice lze hodnotit podle řady vzájemně nesrovnatelných kritérií, 

 jedno nebo více kritérií nelze převézt na peněžní užitek, nebo je jejich převedení 

obtížné, 

 v rámci jednotlivých kritérií jsou varianty srovnatelné. 

Cílem metod analýzy užitné hodnoty je stanovení přednostního uspořádání variant 

a nalezení nejvýhodnější varianty řešení. Mezi metody analýzy užitné hodnoty patří metoda 

bodovací a metoda normované proměnné. Tyto metody se od sebe vzájemně liší základem, 

na kterém pracují. 

Metoda bodovací 

Bodovací metoda pracuje na základě přerozdělování procentních bodů o hodnotě h, 

uděluje hodnotitelům procentní body na základě přiblížení k nejlepší hodnotě daného kritéria. 

Hodnota h nabývá hodnot od 0 do 100, kdy nejlepší hodnocení má hodnotu h = 100. Metoda 

rozlišuje výpočet pro maximalizační a minimalizační kritéria. 

Pro výpočet minimalizačního kritéria je počet procentních bodů bmin přiřazený variantě 

s hodnotou kritéria h: 

     
      

         
 (1) 

kde:  bmin – minimalizační kritérium 

 hmax – maximální hodnota daného kritéria v souboru 

 hmin – minimální hodnota daného kritéria v souboru 

 h – hodnota daného kritéria v souboru 
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Pro výpočet maximalizačního kritéria je počet procentních bodů bmax přiřazený 

variantě s hodnotou kritéria h: 

       
      

         
 (2) 

kde:  bmax – maximalizační kritérium 

 hmax – maximální hodnota daného kritéria v souboru 

 hmin – minimální hodnota daného kritéria v souboru 

 h – hodnota daného kritéria v souboru 

Bodovací metoda přiřazuje hodnotě každého daného kritéria v souboru procento, které 

vyjadřuje, jak úspěšně splnila hodnota h stanový cíl v rámci srovnání možností souboru. 

Metoda normované proměnné 

Metoda normované proměnné odstraňuje nedostatky bodovací metody. Podstatou této 

metody je odstranění ocenění procentních bodů na intervalu mezi nejmenší a největší 

hodnotou, kdy bodovací metoda nezohledňuje, zdali je rozestoupení hodnot hodně nebo málo. 

Pro užité metody normované proměnné je nutno transformovat původní hodnoty ukazatelů na 

tzv. normovaný tvar u: 

Pro maximalizační kritéria umax: 

     
   ̅

 
 (3) 

Pro minimalizační kritéria umin: 

     
 ̅   

 
 (4) 

kde:  ̅ - hodnota kritéria pro zvolenou variantu 

h – střední hodnota všech hodnot, kterých nabývá kritérium pro hodnocené 

varianty 

s – směrodatná odchylka všech hodnot kritéria pro hodnocené varianty 

Pro každou variantu je důležité sečíst normované proměnné. Střední hodnota 

sumárního hodnotícího kritéria je nula a nejlepší hodnota je hodnota s nejvyšším součtem. [5] 
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3.1.2 Nákladové metody 

Nákladové metody nepracují s finančními toky, ale pouze s jejich nákladovou částí. 

Tyto metody jsou vhodné při výběru mezi variantami, které by vedly ke stejnému efektu 

z hlediska uplatnění produkce na trzích. [5] 

Nákladové metody dělíme: 

 metodu ročních průměrových nákladů, 

 metody vyrovnání investičních a provozních nákladů, 

 metodu diskontních nákladů. 

Metoda ročních průměrných nákladů (R) 

Tato metoda porovnává průměrné roční náklady a pro její výpočet lze využít vzorec: 

         (5) 

kde: R – roční průměrné náklady 

 N – průměrné provozní náklady za období 

 k – požadovaná výnosnost podniku 

 IN – počáteční investiční výdaj 

Metoda vyrovnání investičních a provozních nákladů 

Metoda vyrovnání investičních a provozních nákladů srovnává investiční projekty se 

zanedbáním časové hodnoty peněz a jejich požadovanou výnosností z hlediska výhodnosti 

v oblasti kumulovaných nákladů a je vhodná pro porovnání technologií, kdy výsledkem bude 

stejná produkce. [3] Tato metoda nesleduje výnosy ale pouze náklady, u kterých zohledňuje 

jejich rozdělení na počáteční náklady a roční provozní náklady. Užití výše uvedené metody 

má smysl v případě dispozice dvou alternativních variant.  

U první varianty dochází k vyšším vstupním výdajům, ale nižším provozním 

nákladům. Naopak u druhé varianty dochází k nižším vstupním výdajům, ale vyšším 

provozním nákladům. Metoda vyrovnání investičních a provozních nákladů slouží ke 

stanovení zlomové doby, tzv. doby využívání, pro kterou přestává být lepší volba varianty 

z investičního hlediska méně náročné. 
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Pro výpočet kumulovaných nákladů je nutné stanovit varianty 1 a 2, kdy pro 

pořizovací výdaje IN1 a roční provozní výdaje N1 varianty 1 a pro variantu 2 s pořizovacími 

výdaji IN2 a ročními provozními výdaji N2 musí platit: 

                (6) 

Následně celkové kumulované náklady KN; za dobu n související s investicí budou: 

             (7) 

             
(8) 

Doba, kdy dojde k jejich vyrovnání (KN1 = KN2), bude vypočtena: 

  
       

     
 (9) 

kde: n – doba vyrovnání 

  IN1,2 – počáteční pořizovací výdaj 1. a 2. varianty 

  N1,2 – roční provozní výdaj 1. a 2. varianty. 

Metoda diskontních nákladů 

Metoda diskontních nákladů bere v úvahu časově různě rozloženou nákladovou 

náročnosti riziko, které je reprezentováno podnikovou diskontní mírou. [5] 

Diskontované výdaje investičního projektu NPVC (Net Present Value Cost) lze 

vyjádřit pomocí vzorce: 

        
  

      
 

  

      
   

  

      
    ∑

  

      

 

   

 (10) 

kde: NPVC – diskontované výdaje investičního projektu 

  IN – počáteční investiční výdaj  

  Nn – provozní náklady na období n 

  k – požadovaná výnosnost podniku 

  i – rok provozu investice 

  n – počet let životnosti investice 
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Výhodnější pro investování je varianta s co nejnižší hodnotou NPVC. U této metody je 

nutné u provozních nákladů odečíst odpisy technologie kvůli duplicitnímu započítání 

pořizovací ceny technologie. [3] 

3.2 Statické metody hodnocení investičních projektů 

Statické metody hodnocení investičních projektů jsou zaměřeny převážně na sledování 

peněžních přínosů z investice. V některých případech lze tyto statické metody využít i při 

poměřování peněžních přínosů z investice a počátečních výdajů. Statické metody hodnocení 

investičních projektů zcela ignorují faktor rizika, který je velmi důležitý při reálném 

hodnocení investičního projektu. Také faktor času je, oproti dynamickým metodám 

investičních projektů, využíván pouze v omezené míře. [8] 

3.2.1 Celkový příjem z investice 

Celkový příjem investice (CP) je roven součtu všech očekávaných peněžních toků tzv. 

cash flow: 

   ∑   

 

   

 (11) 

kde: CP – celkový příjem z investice 

  CFi – cash flow v roce i 

  n – počet let životnosti investice 

3.2.2 Čistý celkový příjem z investice 

Celkový příjem z investice je nutné upravit o počáteční výdaj, který vstupuje do 

investice takto: 

       ∑   

 

   

 (12) 

kde: CP – celkový čistý příjem z investice 

  IN – počáteční investovaný výdaj 

  CFi – cash flow v roce i 

  n – počet let životnosti investice 
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3.2.3 Průměrný roční příjem 

Metodu průměrného ročního příjmu (øCF) nelze použít samostatně jako kritérium pro 

přijetí, neboť podává pouze orientační informace: 

    
  

 
 (13) 

kde:  øCF – průměrný roční příjem 

  CP – celkový příjem  

  n – počet let životnosti investice 

3.2.4 Průměrná roční návratnost 

Metoda průměrné roční návratnosti (ør) počítá s průměrným ročním příjmem. U této 

metody dochází ke zkreslení při užití právě průměru z určitého časového období a metoda 

tedy není příliš přesná. 

   
   

  
 (14) 

kde:  ør – průměrná roční návratnost 

  øCF – průměrný roční příjem 

  IN – počáteční investovaný výdaj 

Požadavkem pro průměrnou roční návratnost investice je maximální procento. 

Kritériem pro přijetí investice je, aby se nakonec vložená částka uhradila minimálně ve výši 

100 % vložené částky. 

Doba návratnosti investice s ohledem na rozložení přicházejících cash flow 

Metoda doby návratnosti investice má výhodu v propočtu jednotlivých let, kdy lze na 

konci každého roku zjistit výši čistého příjmu. Tato metoda je v praxi velmi často užívána. 

Opět zde není zahrnuta budoucí hodnota peněz, která je vždy nižší než hodnota současná. 

Metodu doby návratnosti investice je nutno doplnit o další metodu. Ideální kombinací k této 

metodě je doplnění pomocí výběru z dynamických metod, které odstraní nedostatky této 

metody. 
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Tab. 1 Příklad výpočtu doby návratnosti  

Rok 
Toky 

peněz 
CF  

(tis. Kč) 
Celkový příjem CP (tis. Kč) 

Čistý příjem 

(výpočet) 
Čistý příjem 

(tis. Kč) 
0 -IN -1500 0 -1500 -1500 
1 CF1 200 200 -1500 +200 -1300 
2 CF2 500 200+500=700 -1500 +700 -800 
3 CF3 600 200+500+600=1300 -1500 +1300 -200 
4 CF4 300 200+500+600+300=1600 -1500 +1600 100 
5 CF5 1000 200+500+600+300+1000=2600 -1500 +2600 1100 

Příklad výpočtu s ohledem na rozložení přicházejících cash flow: 

Rok 1: 

                            

Z výše uvedeného příkladu vyplývá, že počáteční investiční výdaj IN a cash flow  

1. roku (příjem 1. roku) dávají celkovou zápornou hodnotu čistého příjmu z dané investice. 

Pro následující lze buď přičíst cash flow 2. roku k hodnotě CP z roku 1 nebo druhým 

způsobem vzít počáteční investiční výdaj IN a k němu přičíst cash flow 1. a 2. roku. Pro 

kontrolu by se měly oba výsledky rovnat. 

3.3 Dynamické metody hodnocení investičních projektů 

Dynamické metody hodnocení investičních projektů pracují, na rozdíl od statických 

metod, s faktorem rizika. Riziko je zde prezentováno úrokovou mírou, která vyjadřuje 

požadovanou výnosnost investice. Zohledňují jeden ze základních principů ekonomického 

rozhodování, tzv. časovou hodnotu peněz. [5] 

3.3.1 Čistá současná hodnota 

Čistá současná hodnota je základním stavebním pilířem výnosových metod 

(NPV - z anglického Net Present Value). Metoda čisté současné hodnoty je stanovena 

rozdílem mezi součtem diskontovaných peněžních příjmů z investice za dobu životnosti 

projektu a kapitálovým výdajem na pořízení investice, a její výpočet lze provést následujícím 

způsobem: 

  



16 

         ∑
   

      

 

   

 (15) 

kde: NPV – čistá současná hodnota 

  IN – počáteční investovaný výdaj 

  CFi– cash flow v roce i 

  k – diskontní sazba 

  n – počet let životnosti investice 

Peněžní příjmy jsou v každém roce investice počítány pomoci finančních toků 

investice (cash flow). Toky hotovosti jsou počítány na základě kalkulací výnosů, nákladů, 

splácení úvěrů a dalších ekonomických toků, které jsou stanoveny investicí. NPV se obvykle 

počítá v době zahájení provozu nové investice, a proto se kapitálové výdaje počítají ke 

stejnému datu, tedy ke dni zahájení provozu. Nejdůležitějším faktorem a kritériem pro 

hodnocení investice je výsledná hodnota NPV. 

Výsledná NPV může nabývat tří hodnot: 

 NPV > 0. Diskontované příjmy převyšují kapitálový výdaj. Výsledkem je přijatelná 

investice zvyšující hodnotu podniku. Číselná hodnota NPV určuje, o kolik se zvýší 

hodnota podniku. 

 NPV < 0. Diskontní příjmy jsou nižší než kapitálový výdaj. Investice je nepřijatelná 

z důvodů nezajištění míry výnosnosti a zároveň snižuje hodnotu podniku. 

 NPV = 0. Diskontní příjmy se rovnají kapitálovému výdaji. Dochází k zajištění míry 

výnosnosti, ale nedochází ke zvýšení hodnoty podniku. V takovém případě je nutné 

daný projekt přepracovat z důvodů dosažení hodnoty vyšší než nula a splnili 

podmínky NPV > 0. 

NPV můžeme porovnávat podle dvou kritérií: 

 NPV celého projektu bez znalosti poskytovatele kapitálu, 

 NPV celého projektu se zahrnutím vlastního kapitálu a zohledněním hodnoty pro 

výpočet. 
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Pro výpočet čisté současné hodnoty se využívá stejný základní vzorec (15), rozdíl je 

pouze v peněžních tocích, které vstupují do výpočtu. NPV vyjadřuje absolutní efektivnost 

projektu, který znamená získání částky, kterou přinese samotná investice.  

Při porovnávání investic je důležité získání co nejvyšší NPV a podle hodnoty NPV 

projekt následně hodnotit. Nevýhodou metody čisté současné hodnoty je nutnost mít  

k dispozici investice se stejnou životností, neboť nelze porovnávat investice s různou dobou 

životnosti. 

Hlavní důvody pro použití metody NPV je výzkum a hodnocení efektivnosti investice, 

která se stanovuje na základě celé doby uvažované investice, nikoliv pro určité časové období. 

NPV vyjadřuje efekt investování jako celý peněžní příjem, zahrnuje časový faktor investice  

a pomocí diskontní sazby může určit rizikovost projektu. Rizikovost projektu je tím vyšší, 

čím vyšší je diskontní sazba. [2], [5] 

3.3.2 Vnitřní výnosové procento 

Metoda vnitřního výnosového procenta nám slouží pro hodnocení investičních 

projektů, a pracujeme s ní na obdobném principu jako s NPV. Diskontní sazba však není 

zadána na základně studie investice, ale je hledanou veličinou. Vnitřní výnosové procento 

IRR (Internal Rate of Return) je takový diskontní koeficient, při kterém je současná hodnota 

peněžních příjmů z investice rovna kapitálovým výdajům.  

Pro výpočet IRR je dán vzorec: 

    ∑
   

        

 

   

   (16) 

kde: IN – počáteční investovaný výdaj 

  CFi – cash flow v roce i 

  k – diskontní sazba 

  IRR – vnitřní výnosové procento 

  n – počet let životnosti investice 

U neupravené metody výpočtu IRR jsou hlavní nevýhodou vstupní data, nabývající 

obecných hodnot n. V takových případech se doporučuje užití IRR tam, kde je řešením pouze 

jedna hodnota. Příkladem může být investice s tzv. konvenčními peněžními toky, kde je 

počáteční hodnota cash flow záporná a znaménko se mění pouze jednou. U takového typu 
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investice dojde za celou dobu trvání investice pouze jednou k záporné hodnotě CF, další 

hodnoty již vykazují kladné CF. 

Příklad: 

Tab. 2 Příklad vhodnosti užití IRR 

Projekt (Kč) -IN CF1 CF2 CF3 Konvenční IRR vhodné 
Ocelárna -2500 600 500 300 ANO ANO 
Studie oceli -1500 500 -200 200 NE NE 

Z tabulky 2 je možné vyčíst, kterou investici lze hodnotit pomocí metody IRR.  

Vzhledem ke skutečnosti, že IRR je úzce spojeno s NPV, má výpočet IRR smysl pouze tehdy, 

když je konvenční průběh závislosti NPV závislý na diskontní sazbě.  

Při nedodržení těchto specifikací dochází k nutnosti upravení vzorce pro výpočet IRR. 

Postup při výpočtu IRR [5]: 

 Vezme se libovolná hodnota diskontní sazby k a spočítá se hodnota NPV. 

 Dosáhne-li hodnota NPV kladné hodnoty, tak zvolená hodnota k je nižší než IRR. 

Následně hodnotu označíme jako kn a příslušnou hodnotu NPV jako NPVn.  

 Opět je nutné zvolit si vyšší hodnotu diskontní sazby k a vypočítat NPV. Je-li NPV 

kladná, je nutné zvyšovat hodnotu k tak dlouho, až bude NPV záporná. Diskontní 

sazba, pro kterou je NPV záporná, se označí jako kv a příslušná hodnota NPV se 

označí jako NPVv.  

 Nyní lze zjistit přibližnou hodnotu IRR pomocí vzorce: 

       
    

         
         (17) 

Výhody užití IRR: 

 Hodnota IRR je nezávislá na podnikové diskontní míře. 

Nevýhody užití IRR: 

 Nelze vidět finanční vliv na růst hodnoty podniku. 

 Metoda není univerzálně použitelná. 
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Metoda modifikovaného IRR (MIRR) 

MIRR se snaží odstranit nedostatky nemodifikovaného IRR a lze ji využít i tehdy, 

jestliže jsou finanční toky nekonvenční. Peněžní toky s dobou životnosti investice n se dělí na 

záporné a kladné, a dále se upraví podle následujících pravidel:  

 Záporné finanční toky musí být přepočítány na současnou hodnotu. Přepočet se 

provádí pomocí diskontace k okamžiku prvního investičního výdaje, následně se tyto 

toky sečtou a absolutní hodnota jejich součtu je označena jako PV´. 

 Kladné finanční toky musí být přepočítány na budoucí hodnotu. Přepočet se provádí 

pomocí úročení k okamžiku konce doby životnosti investice, toky se sečtou a jejich 

součet označíme jako FV´. 

Nyní lze MIRR vypočítat dle vzorce: 

      √
   

   
  

 

 (18) 

kde: MIRR – modifikované IRR 

  FV´ – součet kladných cash flow po úročení 

  PV´ – absolutní hodnota součtu záporných cash flow po diskontaci 

  n – počet let životnosti investice 

3.3.4 Index ziskovosti 

Index ziskovosti (Profitability Index – PI) vyjadřuje poměr přínosů k počátečním 

kapitálovým výdajům. Lze jej vyjádřit pomocí vzorce: 

   

∑
   

      
 
   

  
 

(19) 

kde: PI – Index ziskovosti 

  n – počet let životnosti investice 

  CFi– cash flow v roce i 

  k – diskontní sazba 

  IN – počáteční investovaný výdaj 

Index ziskovosti je, stejně jako vnitřní výnosové procento, úzce spojen s čistou 

současnou hodnotou. Investici lze přijmout pouze v případě, že PI > 1. S tím souvisí 

požadavek na kladnou hodnotu NPV. Pro velikost platí, že čím vyšší hodnoty nabývá PI, tím 
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vyšší je jeho výhodnost. PI má jako hodnotící metoda významnou úlohu, v případech, kde 

nejen hodnotí samotné investice, ale lze pomocí něj porovnávat různé investice z relativního 

úhlu pohledu. Často je užíván spolu s NPV. 

3.3.5 Doba návratnosti investic 

Dobu návratnosti (The Payback Period – PP) lze definovat jako období, ve kterém se 

tok výnosů (cash flow) vyrovná počátečním kapitálovým výdajům u dané investice. Využití 

PP podmiňuje rozhodnutí podniku o tom, že kapitálové výdaje budou pokryty výnosovými 

toky za předem určené období. Výsledek pak ovlivňuje skutečnost, že čím kratší doba 

návratnosti, tím lepší investice. 

Metodu je proto vhodné využít: 

 pro investice s krátkou dobou životnosti, 

 u projektů s vysokým rizikem. 

Nevýhody PP: 

 Metoda PP přisuzuje stejnou váhu všem hotovostním tokům před datem návratnosti. 

Tímto způsobem nerespektuje časovou hodnotu peněz. Dále přisuzuje nulovou 

hodnotu právě těm hotovostním tokům, které mají dobu návratnosti po tomto datu. 

Lze ji proto zařadit do statistických metod. 

 Metoda PP zavádí subjektivitu do proměnných, kdy nezahrnuje časový faktor. 

Nerozlišuje tedy investice s krátkodobou či dlouhodobou životností. Z toho vyplývá 

úzký okruh investic. Investice, které mohou splňovat jiné, lepší parametry jako je 

NPV, jsou vyloučeny z důvodů špatného zvolení časové návratnosti investice a určení 

o jakou životnost investice se jedná. 

  Metoda PP má problém i s tzv. nekonvenčním průběhem cash flow, kdy může dojít 

po návratnosti investice k záporným hodnotám cash flow, které následně zkreslují 

výsledek hodnocení. 
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Vzhledem k výše uvedeným nedostatků, se metoda doby návratnosti investic využívá 

spíše jako doplňková. Nedostatky lze odstranit zavedením tzv. diskontní doby návratnosti. 

Tento parametr, na rozdíl od prosté doby návratnosti, je založen na diskontovaném peněžním 

toku (DCF), který se vypočte podle následujícího vzorce: 

     
    

      
 (20) 

kde:  DCF – diskontovaná doba návratnosti investice 

  KCFi – budoucí hodnota cash flow v roce i 

  k – diskontní sazba 

Po zavedení diskontování peněžních toků se stále neodstraní problém nulové váhy 

hotovostních toků po datu určené návratnosti. Důvodem, proč se metoda doby návratnosti  

i přes řadu nedostatků stále používá, je její jednoduchost. 

3.3.6 Ekonomická přidaná hodnota (EVA) 

Ekonomická přidaná hodnota (EVA) slouží jako ukazatel hodnocení činnosti celých 

podniků. Je využívána ratingovými agenturami, které na jejím základě sestavují žebříčky 

podniků podle vytvořené ekonomické přidané hodnoty. 

EVA se dá klasifikovat jako ekonomický zisk podniku, který zůstane po uspokojení 

všech poskytovatelů kapitálu, a lze ji vyjádřit pomocí vzorce: 

                 (21) 

kde: EVA – ekonomická přidaná hodnota 

  NOPAT – provozní zisk po zdanění (Net Operating Profit After Tax) 

  C – podnikem používaný zpoplatněný kapitál 

  WACC – vážené náklady na kapitál, tedy požadovaný výnos vlastníků a           

      věřitelů. [%]  

Investice je vhodná tehdy, jestliže hodnota EVA ≥ 0. Tato hodnota vypovídá  

o uspokojení všech subjektů zainteresovaných ve výnosech kapitálu. Vážené náklady na 

kapitál (WACC) lze vypočítat pomocí vzorce: 
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    (22) 

kde: WACC – vážené náklady na kapitál 

  D – dluh, za jehož používání je placen úrok 

  C – celkový zpoplatněný kapitál podniku (C=D+E) 

  rd – úroková míra placená za používání cizího kapitálu ve výši D 

  t – sazba daně z příjmu 

  E – vlastní kapitál užívaný podnikem 

  re – očekávaná výnosnost vlastníků, která odráží jejich riziko 

Po úpravě lze vypočítat diskontovanou ekonomickou přidanou hodnotu (DEVA): 

      ∑
    

      

 

   

 (23) 

kde:  EVAi – ekonomická přidaná hodnota v roce i 

  k – diskontní sazba 

  n – počet let životnosti investice 
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4. Současná a budoucí hodnota peněz 

Důležitý faktor pro investici je hodnota peněz během průběhu investice, kdy dochází 

ke změně hodnoty peněz. K určení hodnoty peněz slouží současná a budoucí hodnota peněz. 

4.1 Současná hodnota peněz 

Současná hodnota peněz, tzv. odúročení nebo také diskontace, je ukazatel, který počítá 

s budoucím cash flow a říká, kolik peněz podniku přinese (nebo vezme) daný projekt. 

Důvodem pro užití této metody je, že náklady a výnosy nevznikají pouze v současnosti ale  

i v průběhu životnosti investice. Je to dáno tím, že při rozhodování v oblasti investic se 

preferují výnosy obdržené v přítomnosti pro následné zhodnocení či prodej.[4] Výpočet 

současné hodnoty peněz se provede pomocí vzorce: 

    ∑
  

      

 

   

 (24) 

kde:  PV – present value tzv. současná hodnota  

 FV – future value tzv. budoucí hodnota 

 r – diskont tzv. cena příležitosti 

 T – doba délky projektu 

 n – doba splatnosti  

Pro současnou hodnotu peněz je nutné znát i tzv. diskontní faktor. Ten nám udává 

současnou hodnotu jednotlivého vkladu, který je splatný za jeden rok při úrokové 

sazbě r. 
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4.2 Budoucí hodnota peněz 

Budoucí hodnotu peněz tzv. úročení. je budoucí hodnota peněz za určitý časový úsek 

od investice, ve kterém hodnota peněz postupně klesá.  

Úročení lze rozdělit do čtyř skupin: 

 Úročení jednoduché - úroky se nepřičítají k původní částce a dále se neúročí. Každý 

rok se úročí stále stejná částka. 

 Úročení složené - úroky se přičítají k úročené částce a zvyšují její základ. Dále se 

úročí původní částka zvýšená o úročenou částku. 

 Úročení smíšené - úroky se nepřičítají k původní částce v průběhu jednoho období, 

mezi jednotlivými obdobími se počítá pomocí složeného úročení, kde se úroky 

přičítají k úročené částce a zvyšují její základ. Metoda smíšeného úročení je nejčastěji 

užívanou metodou. 

Dále jsou uvedeny vzorce pro výpočet tří typů úročení bez ohledu na použitelnost 

v realitě. 

Jednoduché úročení: 

   ∑         
 

   

 (25) 

kde:  FV – future value tzv. budoucí hodnota 

  T – doba délky projektu 

  n – doba splatnosti 

  PV – present value tzv. současná hodnota 

  r – diskont tzv. cena příležitosti 
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Složené úročení: 

   ∑           

 

   

 (26) 

kde:  FV – future value tzv. budoucí hodnota 

  PV – present value tzv. současná hodnota  

  r – diskont tzv. cena příležitosti 

  n – doba splatnosti 

  T – doba délky projektu 

  m – frekvence připisování úroků 

Smíšené úročení: 

   ∑         
 

   

          (27) 

kde: FV – future value tzv. budoucí hodnota 

  PV – present value tzv. současná hodnota  

  r – diskont tzv. cena příležitosti 

  n – doba splatnosti 

  T – doba délky projektu 

  m – frekvence připisování úroků 

  l – zbytek doby úročení dělený počtem příslušných jednotek za rok 

Diskontní sazba ovlivňuje míru atraktivity projektu a ovlivňuje přijetí či nepřijetí 

projektu k následnému hodnocení. Čím nižší diskontní sazba, tím atraktivnější projekt pro 

podnik. 
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5. Porovnání základních metod hodnocení investic 

Pro hodnocení investice slouží pět metod. Pro předinvestiční hodnocení je použita 

jednoduchá statická metoda čistého celkového příjmu z investice a pro samotné investiční 

hodnocení je použito čtyř dynamických metod. Mezi použité dynamické metody patří čistá 

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

dynamické metody poslouží k pokrytí různých základních faktorů, které by mohl investor 

požadovat. Výsledek porovnání ukáže, která metoda je vhodnější.  

5.1 Praktický příklad pro porovnání základních metod 

hodnocení investic 

V podniku Železárny s.r.o., s nejobvyklejší diskontní sazbou 5%, se vyhodnotí 

investice ve výši jednoho milionu korun. Peněžní toky v investicích budou zadány 

v následující tabulce 3: 

Tab. 3 Zadání peněžních toků v jednotlivých letech u jednotlivých investic 

Rok 1 2 3 4 5 6 
Projekt Ocelárna (tis. Kč) -1 000 -200 500 600 1 000 2 000 
Projekt Koksovna (tis. Kč) 250 350 350 350 350 350 
Projekt Odsíření (tis. Kč) 450 600 -300 300 -300 300 
Projekt Manažer (tis. Kč) 150 500 500 -250 -1500 -50 

5.2 Výpočet 

Každá investice je hodnocena jednotlivými metodami. Jejich porovnáním lze následně 

určit, která investice je nejvýhodnější a zároveň, která metoda hodnocení je vhodná pro 

určitou situaci. 

5.2.1 Základní posouzení investice pomocí celkového příjmu z investice 

Prvním krokem před samotným hodnocením investic je zjištění, zda je investice 

vhodná. Lze to zjistit pomocí nediskontovaného součtu všech příjmů a výdajů, které jsou 

s investicí spojeny. K tomu lze využít jednoduchou statickou metodu čistého celkového 

příjmu z investice. 

Pro výpočet je nutné zahrnout IN (počáteční investiční výdaj) do výpočtu. Výpočet se 

provede pomocí vzorce (12): 
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               ∑   
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              ∑   

 

   

                                     

Následně lze doplnit tabulku o získaná data: 

Tab. 4 Součet příjmů a výdajů 

Rok IN 1 2 3 4 5 6 CP 
Projekt Ocelárna (tis. Kč) -1 000 -1 000 -200 500 1 600 1 000 2 000 2 900 
Projekt Koksovna (tis. Kč) -1 000 250 350 350 350 350 350 1 000 
Projekt Odsíření (tis. Kč) -1 000 450 600 -300 600 -300 900 950 
Projekt Manažer (tis. Kč) -1 000 150 500 500 -250 -1 500 -50 -1 650 

Z tabulky 4 lze vyčíst, že první tři projekty jsou jako investice vhodné, neboť součet 

příjmů je vyšší než součet výdajů.  

Naopak poslední investice – projekt Manažer – má v průběhu své životnosti vyšší 

výdaje než příjmy. Z těchto důvodů lze považovat projekt Manažer za ekonomicky 

nevýhodný a pro další hodnocení se vyřazuje.  

5.2.2 Výpočet metodou čisté současné hodnoty (NPV) 

Pro výpočet se využije vzorec (15):  

         ∑
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Všechny posuzované investice splnily základní podmínku pro přijetí NPV ≥ 0. 

Nejvýhodnější investicí, v tomto případě, je projekt Ocelárna s nejvyšší hodnotou NPV. 

5.2.3 Výpočet metodou vnitřního výnosového procenta (IRR) 

Pro výpočet IRR je nutné vytvořit tabulku investic, kde bude zachycena závislost na 

podnikové diskontní míře v tabulce 5.  

Tab. 5 Závislost podnikové diskontní míry 

Diskontní sazba NPV Ocelárna NPV Koksovna NPV Odsíření 

0 % 2 900 1 000 950 

1 % 2 672 929 881 

2 % 2 458 862 817 

3 % 2 217 799 755 

4 % 2 068 698 698 

5 % 1 890 681 643 

6 % 1 723 627 592 

 7 % 1 565 575 543 

8 % 1 519 525 496 

 9 % 1 276 478 452 
 10 % 1 143 433 411 

11 % 1 019 391 371 

12 % 901 350 334 

13 % 789 311 298 

14 % 684 273 263 
15 % 584 237 230 
20 % 160 80 88 
25 % -164 -47 -26 

Pro výpočet se využije vzorec (17). 

       
    

         
         

IRR Ocelárna 

kn = 20 % 

kv = 25 % 

NPVn = 160 

NPVv = -164 
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IRR Koksovna 

kn = 20 % 

kv = 25 % 

NPVn = 80 

NPVv = -47 

               
  

        
                 

IRR Odsíření 

kn = 25 % 

kv = 30 % 

NPVn = 88 

NPVv = -26 

               
  

        
                 

Všechny posuzované investice splnily základní podmínku IRR ≥ podniková diskontní 

sazba (IRR ≥ 5). Nejlepší investicí, z hlediska vnitřního výnosového procenta, je projekt 

Odsíření.  

5.2.4 Výpočet metodou diskontované doby návratnosti (DCF) 

V následujících tabulkách 6, 7 a 8 je proveden výpočet diskontované doby návratnosti 

jednotlivých investic pomocí vzorce (20). 

     
    

      
 

Tab. 6 Investice Projekt Ocelárna 

Rok IN 1 2 3 4 5 6 
Cash flow -1 000 -1 000 -200 500 1 600 1 000 2 000 

Diskontované CF -1 000 -952 -181 431 1 317 784 1 492 
Kumulované 

diskontované CF 
-1 000 -1 952 -2 133 -1 702 -385 398 1 890 
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Tab. 7 Investice Projekt Koksovna 

Rok IN 1 2 3 4 5 6 
Cash flow -1000 250 350 350 350 350 350 

Diskontované CF -1000 238 317 303 288 274 261 
Kumulované 

diskontované CF 
-1000 -762 -445 -142 146 420 681 

Tab. 8 Investice Projekt Odsíření 

Rok IN 1 2 3 4 5 6 
Cash flow -1000 450 600 -300 600 -300 900 

Diskontované CF -1000 429 544 -259 493 -235 671 
Komulované 

diskontované CF 
-1000 -571 -27 -286 207 -28 643 

Dle výsledků z tabulek 6, 7 a 8 je patrné, že nejvýhodnější investicí, z hlediska 

návratnosti, je projekt Koksovna, který má dobu návratnosti čtyři roky. Projekt Odsíření 

dosáhl stejného výsledku, ale v následujícím 5. roce je opět z ekonomického hlediska 

nevýhodný. 

5.2.5 Výpočet metodou indexu ziskovosti (PI) 

Výpočet PI pomocí vzorce (19): 
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Všechny posuzované projekty splňují podmínku PI > 1. Nejvyšší hodnoty dosáhl 

projekt Ocelárna.  
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5.3 Výsledek porovnání metod při užití na praktickém příkladu 

V následující tabulce 9 jsou vyhodnoceny jednotlivé investice dle zvolených 

hodnotících metod. 

Tab. 9 Shrnutí 

Investice CP NPV (tis. Kč) Hodnota IRR Rok návratnosti Index PI 
Ocelárna 2900 1890 22,47 % 5. 2,89 
Koksovna 1000 681 23, 15 % 4. 1,68 

Odsíření 950 643 23,85 % 4. 1,64 

Manažer -1650 Nehodnoceno, nevyhovující CP 

Při rozhodování, která investice je nejvhodnější musí podnik  Železárny s.r.o., určit 

své priority: 

 Tvorba hodnoty: Jestliže podnik Železárny s.r.o. preferuje tvorbu hodnoty, bude volit 

projekt s nejvyšší hodnotou NPV. Tomu vyhovuje projekt Ocelárna. 

 Maximalizace relativního výnosu: Při upřednostnění maximalizace výnosu, zvolí 

podnik Železárny s.r.o. takovou investici, která dosáhla nejvyššího IRR. V tomto 

případě zvolí projekt Odsíření. 

 Doba návratnosti: Podnik Železárny s.r.o. preferuje investici s nejkratší dobou 

návratnosti. Problémem tohoto ukazatele je kolísavost cash flow, a proto je při 

posuzování nutné sledovat možnost, že při pokračování investice může cash flow opět 

dosáhnout záporné hodnoty. Tato skutečnost, může danou investici prodražit. Při 

výběru je tedy důležité hodnotit individuálně skutečnou míru uvolnění prostředků na 

investici. Při tomto rozhodnutí si podnik Železárny s.r.o. vybere projekt Koksovna, 

který má nejkratší dobu návratnosti. Také projekt Odsíření má čtvrtý rok jako rok 

návratnosti, ale v pátém roce životnosti investice dochází opět k vyšším výdajům než 

příjmům a podnik by tak musel výdaje na investici kompenzovat. 

 Ziskovost: Podnik Železárny s.r.o. preferuje ziskovost investice. Proto vybere 

investici, která splňuje podmínku IP>1 a hledá investici, která má nejvyšší hodnotu 

indexu. Tuto podmínku splňuje projekt Ocelárna. 

Projekt Manažer nesplnil, již po prvním hodnocení statickou metodou, podmínku 

kladných příjmů. Z tohoto důvodu byla investice shledána jako ekonomicky nevýhodná  

a z dalšího hodnocení byla vyřazena. 
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6. Závěr 

Metody hodnocení investičních projektů je zdlouhavá a důležitá součást strategického 

plánování podniku. Při stanovení optimální metody pro hodnocení investičních projektů bylo, 

po provedení výpočtů na praktickém příkladu, zjištěno, že ideální pro hodnocení investičních 

projektů je kombinace více metod, které pokryjí více faktorů. Posuzované faktory zahrnovaly 

časový faktor, míru rizikovosti, budoucí hodnotu peněžních prostředků a pokryly základní 

požadavky pro hodnocení investice. 

Cílem současných metod hodnocení investičních projektů je poskytnutí kompletních 

informací pro utvoření celkového obrazu o výhodnosti či nevýhodnosti investice. Je důležité, 

aby se podnik věnoval strategickému plánování, kde bude zahrnuto i hodnocení investičních 

projektů. Při zanedbání této součásti strategického plánování podniku, může dojít ke špatným 

strategickým rozhodnutím, které mohou negativně ovlivnit celkové fungování podniku. 

Prvním cílem bakalářské práce bylo definování současných metod hodnocení 

investičních projektů. Ve 3. kapitole byly definovány tři základní skupiny metod pro 

hodnocení investičních projektů. Zahrnovaly metody nevýnosového charakteru, metody 

statické a metody dynamické. Každá skupina metod se vyznačovala jiným přístupem 

k hodnocení a lišila se i významem ve výstupních datech pro podnik. Druhým cílem 

bakalářské práce byla definice současné a budoucí hodnoty peněz. Ve 4. kapitole bylo 

stanoveno, za jakých podmínek a proč je pro podnik důležité zohlednit tyto hodnoty peněz při 

výběru investice. Třetím cílem bakalářské práce bylo základní srovnání metod hodnocení 

investičních projektů, kterému se věnuje 5. kapitola. 

Pro fázi předběžného výběru je vhodné zvolit statické metody. Výhoda je 

v jednoduchosti, přehlednosti a rychlému porovnání v předinvestičním hodnocení. Téměř 

okamžitě díky své přehlednosti a srozumitelnosti vyřadí ty investice, které nesplní základní 

požadavek kladného čistého příjmu z investice po celou dobu její životnosti. Statické metody 

lze využít i u méně významných projektů nižší finanční náročnosti, i ve fázi samotného 

výběru, kde se nepoužijí dynamické metody.  

Pro fází hlavního výběru je vhodné zvolit dynamické metody. Výhodou dynamických 

metod je jejich kombinace a zahrnutí důležitých faktorů jako je čas, budoucí hodnota peněz a 

míra rizikovosti. Investor se pak na základě tzv. investorského trojúhelníku musí rozhodnout, 

kterého cíle se snaží dosáhnout a podle toho vyhodnotit výsledky hodnocení. 
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Důvody užití dynamických metod: 

 Přehledné výpočty jednotlivých metod, kdy hodnotiteli stačí málo dat k vyvození 

důležitosti investice pro podnik. 

 Dynamické metody počítají s mírou rizikovosti, která zásadním způsobem ovlivňuje 

investici. Při hodnocení pouze statickými metodami dochází ke zkresleným 

výsledkům, které následně neodpovídají realitě.  

 Dynamické metody nejlépe pracují s časovým faktorem. Lze je tedy aplikovat jak na 

krátkodobé, tak dlouhodobé investice. 

 U dynamických metod lze, dle požadavků na investici, přizpůsobit správným 

zvolením metody. Správná metoda se vybírá na základě požadavků investora. 

Z výsledků výpočtů v 5. kapitole - Porovnání základních metod hodnocení investic - 

vyplynulo, že pro posouzení investic, je nutná kombinace několika dynamických metod. 

Jednotlivé metody totiž nemohou pokrýt všechny faktory ovlivňující výsledek hodnocení 

investic. 

Vyvozený postup při výpočtu a následném hodnocení investic: 

 Zjištění požadavků investora. 

 Dle stanovených požadavků je nutno vybrat metody pro hodnocení. Pro objektivnější 

porovnání je vhodné vybrat více metod. Je také nutné počítat se změnou požadavků 

investora během samotného hodnocení. 

 Zjištění základních finančních toků investice. 

 Ve fázi předběžného výběru vyřadit, pomocí statických metod, nevýhodné investice. 

Jedná se o jednoduché počty, kdy se většinou počítá s celkovým příjmem investice. 

Kritériem pro postup je kladná hodnota celkového příjmu z investice. Při záporné 

hodnotě celkového příjmu z investice je vhodné přehodnotit finanční toky investice  

a přepracovat je. Pokud i nadále dochází k výsledným záporným hodnotám, investice 

se vyřadí. 

 Po vyřazení investic se záporným příjmem, plynoucí z metody celkového příjmu 

investice, nastává hlavní fáze výběru investice kombinací dynamických metod. Ideální 

kombinací, pro zjištění výhodnosti investice je kombinace čisté současné hodnoty 

(NPV), vnitřního výnosového procenta (IRR), diskontované doby návratnosti (PP)  
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a indexu ziskovosti (PI). Tato kombinace pokryje celé spektrum faktorů, které mohou 

být pro investora významné.  

V současné době patří hodnocení investičních projektů k důležitým součástím 

strategického plánování podniku. Je nutné přistupovat k jednotlivým fázím výběru 

zodpovědně a nedělat předčasné závěry při hodnocení pouze jednou metodou. Je nutné brát 

v potaz, že v předběžné fázi výběru neznamená kladná hodnota celkového příjmu z investice 

celkovou výhodnost investice. Špatně zvolená investice znamená finanční ztrátu a v případech 

vysoce nevýhodné investice může znamenat bankrot a následný zánik podniku. 
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