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1. Úvod 

Investiční rozhodování představují jedny z nejdůležitějších rozhodnutí uskutečněných 

v podniku. Budoucnost a prosperita společnosti je významným způsobem ovlivněna novými 

investičními projekty. Úspěch, respektive neúspěch nových projektů má významný vliv 

na vývoj společnosti a její prosperitu. Úspěšné projekty mohou výrazně společnosti pomoci 

k jejímu růstu a posílení pozice na trhu. Naopak neúspěšné projekty způsobují pokles 

výkonnosti podniku a mohou vést až k jeho případnému zániku. 

Rozhodnutí o realizaci projektu by se mělo odvíjet nejen od možností budoucího 

vývoje, ale měly by být zohledněny i chyby a nedostatky minulých projektů. K posouzení 

úspěšnosti minulých projektů slouží postaudit, který pomáhá nalézt nedostatky investičního 

projektu například v přípravné fázi. Postaudity lze provádět i během životnosti investice 

a rozhodnout tak o její budoucnosti, určit zdali je dobré v projektu pokračovat nebo 

jej předčasně ukončit.  

Cílem bakalářské práce je provedení postauditu investičního projektu, který byl 

realizován společností Kofola a.s. V rámci tohoto postauditu bude provedena analýza 

odchylek čisté současné hodnoty na bázi peněžních toků. 

Bakalářská práce obsahuje dvě hlavní části, teoretickou a praktickou. V rámci 

teoretické části bude vysvětlena metodologie investičního rozhodování, včetně klasifikace 

investičních projektů, fází investičního procesu a kritérií hodnocení investice. Rovněž bude 

popsán postaudit a analýza citlivosti. 

Třetí kapitola bude věnována představení společnosti Kofola a realizované investice. 

Dále budou uvedeny předpokládané hodnoty investice, které stanovili finanční a marketingoví 

odborníci společnosti v předinvestiční fázi projektu. Při výpočtu volných peněžních toků 

budeme vycházet jednak z celkových nákladů kapitálu, které budou vypočtených pomocí 

modelu oceňování kapitálových aktiv a jednak z celkových nákladů kapitálu určených 

společností, které zohledňují rizikovou přirážku. Na základě těchto hodnot budou určena 

hlavní hodnotící kritéria efektivnosti investice ve dvou variantách. 

Ve čtvrté kapitole budou uvedeny skutečné hodnoty, které investice generovala 

v prvních čtyřech letech provozu a dále budou stanoveny hodnoty pro následující roky 

životnosti investice. Z těchto hodnot budou vypočtena všechna hodnotící kritéria investice. 

Dále bude proveden postaudit, v rámci kterého budou porovnány plánované hodnoty 
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se skutečnými hodnotami. Pomocí pyramidového rozkladu bude provedena analýza odchylek. 

V závěru této kapitoly bude provedeno hodnocení provedeného postauditu. 
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2. Popis metodiky investičního rozhodování 

Investiční rozhodování patří mezi nejdůležitější druhy finančních rozhodnutí. Jeho 

náplní je rozhodnout o tom, zda investiční projekt přijmout či zamítnout. Úspěšnost 

jednotlivých projektů má vliv na podnikatelskou prosperitu, úspěšnost společnosti a s tím 

spojenou existenci na trhu. Na investiční projekty se vynakládají značné objemy zdrojů, takže 

díky vložení prostředků do neefektivních a neúspěšných investic dochází ke ztrátám, oslabení 

zdraví podniku a případně i jeho zániku. 

Investiční rozhodnutí strategického charakteru by měla vycházet ze strategie podniku, 

která určuje jeho základní cíle a způsoby jejich dosažení. Jde především o finanční cíle, jako 

jsou například maximalizace zisku, dosažení určitého stupně rentability vloženého kapitálu 

a především růstu hodnoty podniku. 

Kapitola vychází z následující literatury: Dluhošová (2010), Fotr a Souček (2011). 

2.1 Klasifikace investičních projektů 

Klasifikace investičních projektů se provádí především k volbě vhodné metody 

hodnocení efektivnosti investice a také k určení řídící úrovně, na které se o dané investici 

rozhoduje. Kritéria hodnocení jsou volena právě dle charakteru daného projektu. 

Nejzákladnější členění vychází z předmětu investice. Investice se dělí na reálné 

investice (investování do hmotných aktiv) a finanční investice (investování do finančních 

aktiv). 

Investiční projekty lze klasifikovat podle různých hledisek, jsou to například hlediska 

určující 

- vztah k rozvoji podniku,  

- vliv na podnikovou ekonomiku,  

- věcnou náplň, 

- míru závislosti projektu, 

- formu realizace, 

- charakter peněžních toků a 

- velikost. 
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Členění je ovšem celá řada. V následujícím textu jsou investiční projekty rozděleny 

dle Fotr, Souček (2011). 

Podle vlivu na podnikovou ekonomiku dělíme investiční projekty na  

- Rozvojové – jde o projekty zabývajícími se zvýšením objemu produkce a zaváděním 

nových výrobků nebo služeb, díky nímž se podnik může dostat na nové trhy. Výsledkem 

těchto investic je obvykle růst tržeb. 

- Obnovovací – díky těmto investicím dochází k obnovení výrobních zařízení, a to kvůli 

jejich fyzickému stavu, kdy se původní zařízení nachází na konci nebo před koncem své 

životnosti. Cílem této investice je pokračování podnikatelské činnosti Dále se může jednat 

o zařízení, která jsou zastaralá a jejichž provoz je více nákladový, než by bylo provozování 

modernějších zařízení. V tomto případě jde o investici z hlediska nákladové úspory. 

- Regulatorní – jedná se o investice, které si nekladou za cíl ekonomický přínos, 

ale potřebu dosáhnout souladu s existujícími zákony, předpisy a nařízeními upravující určitou 

oblast podnikání. Jde především o projekty na ochranu životního prostředí, zvýšení 

bezpečnosti práce, zlepšení pracovního prostředí a další. 

Podle věcné náplně projektů dělíme investiční projekty na 

- Projekty zabývající se zavedením nových výrobků resp. technologií – tyto projekty 

se zaměřují na produkty a technologie pro podnik nové, ale již existující na trhu.  

- Projekty zaměřené na výzkum a vývoj nových výrobků a technologií – v rámci těchto 

projektů se podnik zabývá zavedením nových výrobků a technologií na trh. Tyto projekty 

bývají velmi rizikové. 

- Inovace informačních systémů a jejich zavádění – jedná se o projekty s obtížnou 

kvantifikací přínosů pro podnik a stejně jako předchozí skupina projektů jsou tyto také 

rizikové a špatně hodnotitelné. 

- Regulatorní projekty zabývající se zvýšením bezpečnosti provozu a práce. 

- Regulatorní projekty se zaměřením na snížení negativného vlivu na životní prostředí. 

- Infrastrukturní projekty – tyto projekty jsou obvykle součástí větších projektů. Jedná 

se o inženýrské sítě, pomocná zařízení a energetická zařízení. 

Podle míry závislosti projektů je dělíme investiční projekty na 

- Vzájemně vylučující se projekty – současná realizace těchto projektů není možná. 

Příkladem mohou být projekty zaměřené na tentýž výrobek s odlišnou technologickou 
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výrobou, dále projekty využívající stejnou výrobní technologii, ale s lišícími se vstupními 

surovinami. 

- Plně závislé projekty – projekty tvoří určitý soubor. Všechny projekty v tomto souboru 

musí být realizovány a i jejich hodnocení musí probíhat jako hodnocení celého souboru. 

- Komplementární projekty – jedná se o projekty, jejichž realizace podporuje následující 

projekty. I tyto projekty nelze posuzovat jednotlivě. 

- Ekonomicky závislé projekty – u těchto projektů se může projevit substituční efekt. 

Jedná se o tom, že se zavedením nových výrobků poklesne prodej stávajících výrobků. Tudíž 

jde o substituty, které cílí na stejnou skupinu zákazníků. Při hodnocení těchto projektů, 

je třeba počítat s tímto snížením peněžních toků u dosavadních výrobků. 

- Staticky závislé projekty – jde se o dvojice projektů, u kterých platí, že růst či pokles 

výnosů nebo nákladů jednoho projektu provází růst či pokles výnosů nebo nákladů druhého 

projektu. Jde se buď o přímou závislost, nebo častěji nepřímou závislost. Jedná se o projekty 

zabývajícími se produkty cílenými na stejnou skupinu zákazníků, požadující stejné druhy 

vstupních materiálů nebo o projekty využívající stejných distribučních cest. 

Podle formy realizace projektů dělíme investiční projekty na 

- Investiční výstavbu – tyto projekty jsou zaměřeny na rozšíření výrobní kapacity, 

zavádění nových výrobků nebo technologií. Mohou být realizovány buď v již zavedeném 

podniku nebo tzv. na zelené louce a to vybudováním nových jednotek, většinou samostatně 

vyčleněných od mateřské organizace. Druhý zmíněný typ je pro jeho izolovanost snadněji 

hodnotitelný. 

- Akvizice – tento typ projektů představuje koupi již existujícího podniku nebo jeho části 

a vhodně rozšiřují či doplňují aktivity kupující společnosti.  

Podle charakteru peněžních toků dělíme investiční projekty na 

- Projekty se standardními peněžními toky – tyto projekty vykazují záporné peněžní 

toky v období zavádění investice nebo výstavby, v následujících obdobích však generují 

kladné peněžní toky, a to až do ukončení projektu. 

- Projekty s nestandardními peněžními toky – jde o projekty, kde dochází častěji 

ke změnám mezi kladnými a zápornými generovanými peněžními toky. Většinou 

se se zápornými peněžními toky můžeme setkat na začátku a konci investičního projektu. 

V tomto případě jde o projekty s vysokými náklady na jeho ukončení. Dále se jedná 

o projekty, u kterých se v průběhu jejich životnosti předpokládají další investiční výdaje. 
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Podle velikosti projektu dělíme investiční projekty na 

- Velké projekty – o těchto projektech rozhoduje vrcholové vedené podniku. 

- Střední projekty – rozhodovací pravomoc v rámci těchto projektů může mít i vedení 

na nižší úrovni. 

- Malé projekty. 

Toto dělení je relativní, závisí na velikosti podniku a na jeho kapitálovém rozpočtu. 

2.2 Fáze investičního projektu 

Kvalita a životnost každého investičního projektu záleží na všech jeho na sebe 

navazujících etapách. Jedná se o určitý sled čtyř fází, 

- předinvestiční fáze, 

- investiční fáze, 

- provozní fáze, 

- fáze ukončení a provozu a likvidace. 

2.2.1 Předinvestiční fáze 

Úspěch či neúspěch daného projektu závisí hlavně na této fázi, a proto ji i vnímáme 

jako nejdůležitější v rámci investičního rozhodování. Zajímají nás informace marketingové, 

technicko-technologické, finanční a ekonomické poznatky a také údaje získané v rámci 

předprojektových analýz. Důkladným zpracováním přípravy projektu můžeme předejít 

značným ztrátám, které mohou být způsobeny volbou špatného projektu. Na základě výstupu 

této fáze se učiní rozhodnutí o realizaci či zamítnutí investičního projektu. 

Předinvestiční fáze zahrnuje zpravidla několik na sebe navazujících etap jsou to 

- identifikace podnikatelských příležitostí, 

- předběžný výběr projektů a analýza jeho variant, 

- hodnocení budoucího projektu a rozhodnutí o jeho realizaci. 

Identifikace projektů a hledání podnikatelských příležitostí tvoří východiska 

předinvestiční fáze. Neustálým sledováním a vyhodnocováním podnikatelského okolí vznikají 

podněty pro nové projekty. Často lze vycházet i z různých studií, jako jsou například studie 

struktury produkce a spotřeby v dané zemi, marketingové studie, analýza importu, studie 

technického - technologického vývoje a další. 
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Získané podněty pro podnikatelské příležitosti je nutno posoudit a vyhodnotit 

například pomocí Opportunity Studies (Studie příležitostí). Pomocí této studie je zpracováním 

dostupných informací posoudit nadějnost projektů. Podobný obsah má i studie Scounting 

Study (Průzkumná studie), která se zaměřuje na posouzení možného investičního řešení. Obě 

studie nejsou nákladné, jsou poměrně stručné a s jejich pomocí je proveden tzv. předběžný 

výběr projektů, které jsou dále sledovány (podstoupeny do dalších etap). 

Předběžná technicko-ekonomická studie by měla sloužit pro finální rozhodnutí 

o realizaci projektu, tato studie je stručnější než technicko-ekonomická studie, která 

je podrobná a detailně popisuje jednotlivé aspekty projektu. Předběžná studie je vhodná 

především u rozsáhlých projektů, kde by podrobné rozpracování všech variant bylo velmi 

časově a nákladově náročné. 

Techniko-ekonomická studie poskytuje veškeré informace potřebné pro investiční 

rozhodování. Obsahuje základní komerční, technické, finanční a ekonomické požadavky dále 

marketingovou strategii, dosažitelný podíl na trhu atd. V rámci finančně ekonomické části 

jsou analyzovány investiční náklady projektu, jeho výnosy a náklady v období provozu 

a z toho vyplývající ukazatele efektivnosti. Celkovým výsledkem, který vychází ze situace 

na trhu a vnitřních podmínek podniku, by měl být výběr nejvhodnější varianty, stanovení 

harmonogramu realizace a rámcového rozpočtu. Studie slouží i jako podklad pro investiční 

a finanční společnosti, které se mohou podílet na financování projektu. 

2.2.2 Investiční fáze 

Tato fáze probíhá od zadání projektu až po jeho uvedení do provozu a zahrnuje větší 

počet činností, a to včetně vytvoření právního, finančního a organizačního rámce celého 

projektu. Investiční fázi lze rozčlenit do několika etap, jejich náplň i počet se liší 

dle charakteru projektu. Může zahrnovat zpracování zadání stavby, zpracování úvodní 

projektové dokumentace, zpracování realizační projektové dokumentace, realizaci výstavby, 

přípravu na uvedení do provozu, aktualizaci dokumentace a systémů a jiné. 

2.2.3 Provozní fáze 

Jde o období, kdy jsou produkcí výrobků nebo služeb generovány peněžní toky 

z investice. Tyto peněžní toky jsou porovnávány s investičními náklady a udávají míru 

ekonomické efektivnosti investice. Tu do značné míry ovlivňuje i kvalita vypracování 

předinvestiční fáze. 
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Provozní fázi je potřeba posuzovat z krátkodobého i dlouhodobého hlediska. 

Krátkodobý pohled se týká tzv. záběhového provozu a řeší problémy pramenící z nezvládnutí 

technologického procesu či nedostatečně kvalifikovaný personál. Původ těchto problémů 

pramení z nedostatečné přípravné fáze. Dlouhodobý pohled se zabývá strategií celého 

projektu související s náklady a výnosy dané investice, které se ovšem mohou lišit od předem 

stanovených předpokladů. Těmto problémům lze předejít pečlivým zpracováním technicko-

ekonomické studie projektu. 

2.2.4 Ukončení provozu a likvidace 

Jedná se o konečnou fázi životnosti projektu. V této fázi mohou vznikat příjmy 

i náklady spojené s likvidací majetku. Rozdílnou hodnotu mezi příjmy a náklady tvoří tzv. 

likvidační hodnota projektu, která je součástí peněžních toků investice v posledním roce její 

existence. Tato hodnota může být buď kladná nebo záporná. Likvidační fáze zahrnuje 

činnosti, jako například demontáž zařízení, prodej nepotřebných zásob, sanaci lokality aj.  

2.3 Zdroje financování investic 

Financování investičních projektů je činnost zabývající se získáváním finančních 

zdrojů a výběrem optimální formy financování. Zdroje financování projektu ovlivňují 

hodnocení efektivnosti daného projektu. Hledáme takovou strukturu financování, která bude 

stabilní a s co nejnižšími náklady kapitálu. 

Zdroje financování lze dělit z různých hledisek. Mezi základní patří původ kapitálu 

a vlastnictví zdrojů. Podle původu dělíme zdroje financování na interní a externí a podle 

vlastnictví dělíme zdroje na vlastní a cizí zdroje financování. 
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Obr. 2.1 Klasifikace zdrojů financování 

Hledisko 

původu zdrojů 

Hledisko vlastnictví 

Vlastní zdroje Cizí zdroje 

Interní 

nerozdělený zisk 

odpisy 

změna ČPK 

 

Externí 
vklady vlastníků 

dotace, dary 

investiční úvěry 

emitované dluhopisy 

provozní úvěry 

dodavatelské úvěry 

leasing 

směnky 

Zdroj: Dluhošová (2010) 

2.3.1 Vlastní zdroje financování 

Financování pomocí vlastních zdrojů není příliš rizikové, ale jeví se jako nejdražší 

způsob financování a můžeme ho dělit na interní a externí. 

Interní kapitál představuje financování ze zdrojů získaných vlastní podnikatelskou 

činností tzv. samofinancování. Mezi vlastní interní zdroje financování patří především 

nerozdělený zisk po zdanění, dlouhodobé rezervy, odpisy a změna čistého pracovního 

kapitálu. Výhodou financování z interních zdrojů je nezvyšující se zadluženost podniku s tím 

plynoucí rizika. Na druhou stranu samofinancování představuje nestálý zdroj finančních 

prostředků, který je dražší než externí zdroje. 

Mezi externí zdroje vlastního kapitálu patří především původní i navýšené vklady 

vlastníků, obdržené dotace a dary. 

2.3.2 Cizí zdroje financování 

Mezi cizí zdroje financování patří především bankovní a obchodní úvěry, emise 

dluhopisů a také leasing. Tyto zdroje financování jsou mnohem rozmanitější, než zdroje 

interní. Podnik však musí kontrolovat na míru zadluženosti. 
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2.4 Parametry hodnocení investičních projektů 

Mezi základní parametry hodnocení investičních projektů patří především  

- peněžní toky z investice, 

- náklady kapitálu, 

- doba životnosti, 

- čistá současná hodnota. 

2.4.1 Peněžní toky z investice 

Stanovení peněžních toků z investice hraje klíčovou roli v jejím hodnocení a patří 

k nejvýznamnějším a neobtížnějším úkolům. Pro správné stanovení peněžních toků je důležité 

určit účel výdajů a nákladů a brát v úvahu pouze ty, které souvisí s investicí a udávají změnu 

před a po realizaci projektu. Jedná se o určení peněžních toků na změnovém přírůstkovém 

principu. Například náklady, které jsou vynaloženy na minulá investiční rozhodnutí, tzv. 

utopené náklady nemohou být brány v úvahu. 

Volné peněžní toky z investice chápeme jako rozdíl příjmů a výdajů z investice 

a rozlišujeme je podle toho, k jakému druhu kapitálu náleží na 

- volné peněžní toky z celkového kapitálu (FCFF), 

- volné peněžní toky pro vlastníky (FCFE), 

- volné peněžní toky pro věřitele (FCFD). 

Volné peněžní toky z celkového kapitálu (FCFF), představují celkové peněžní toky 

z investice bez ohledu na to komu náleží. Jedná se o součtovou položku peněžních toků 

pro vlastníky a pro věřitele. Tento vztah je vyjádřen takto 

 FCFDFCFEFCFF  . (2.1) 

Volné peněžní toky pro vlastníky (FCFE) jsou peněžní toky, které naleží vlastníkům 

podniku. Tyto peněžní toky se skládají z provozních, investičních a finančních činností 

podniku a jsou vyjádřeny vztahem 

 SINVČPKodpisyEATFCFE  , (2.2) 

kde EAT je čistý zisk, ΔČPK je změna čistého pracovního kapitálu, INV jsou investiční 

výdaje a S je saldo dluhu, které vyjadřuje rozdíl mezi čerpáním dluhu a splátkami dluhu. 
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Volné peněžní toky pro věřitele (FCFD) jsou peněžní toky, které plynou věřitelům 

společnosti a jsou vyjádřeny vztahem 

 StúrokyFCFD  )1( , (2.3) 

kde t je sazba daně z příjmu a S je saldo dluhu, ale z pohledu věřitele, kdy se jedná o rozdíl 

příjmů ze splátek z úvěru a výdajů na tento úvěr. 

Z předchozích rovnic můžeme jejich spojením vyjádřit peněžní toky z celkového 

kapitálu takto 

 )1( túrokyINVČPKodpisyEATFCFF  . (2.4) 

V tomto vzorci z důvodu sloučení dvou předchozích již nefiguruje S tedy saldo dluhu, 

neboť se vzájemně kompenzuje. 

Peněžní toky můžeme ještě vyjádřit z pohledu nezadluženého projektu, kdy je celkový 

kapitál tvořen pouze vlastním kapitálem. Na volné peněžní toky celkového kapitálu (FCFF) 

můžeme pohlížet jako na volné peněžní toky z pohledu vlastníků (FCFE). V tomto případně 

počítáme pouze s provozní a investiční činností a vzorec má tuto podobu 

 INVČPKodpisyEATFCFF  . (2.5) 

Jednorázové kapitálové výdaje  

Jednorázové kapitálové výdaje (JKV) investičního projektu tvoří investiční výdaje 

(INV) a výdaje na přírůstek čistého pracovního kapitálu (ΔČPK), což lze znázornit 

následovně 

 ČPKINVJKV  . (2.6) 

Výraznou položku tvoří výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku, mezi 

tyto výdaje patří například výdaje na nákup budov a staveb, výrobních a technologických 

zařízení a to vše s pořizovací cenou vyšší než 40 tis. Kč. Také zde patří technické zhodnocení 

hmotného majetku, dále pak výdaje na zpracování technicko-ekonomických studií 

a technicko-projektové dokumentace, celní poplatky, náklady na montáž a jiné. Výdaje 

na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku jsou tvořeny náklady na pořízení softwarů, 

patentů licencí apod. Velká část těchto nákladů vzniká již v předinvestiční fázi. Také 
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do kapitálových výdajů musíme zahrnout výdaje, které jsou vydány na likvidaci, 

a to především u obnovovacích investic. Musíme respektovat i daňový efekt prodeje nebo 

likvidace. 

Další složku jednorázových kapitálových výdajů tvoří výdaje na přírůstek čistého 

pracovního kapitálu, který je vyvolán daným investičním projektem. Zavedení nové investice 

obvykle vyžaduje zvýšení zásob v podniku, nárůst krátkodobého finančního majetku, zvýšení 

pohledávek. Tyto finanční přírůstky se snižují o závazky plynoucí z projektu. Výše změny 

čistého pracovního kapitálu také závisí na povaze projektu. Výraznější změnu můžeme 

zaznamenat u rozvojových investic, naopak u obnovovacích investic bude změna menší, nebo 

nemusí být žádná. 

Provozní příjmy z investice 

Stanovení budoucích provozních příjmů (FCF) z investice představuje náročný úkol. 

Provozní příjmy z investice jsou generovány v provozní fázi, ve které mohou vznikat 

i investiční nebo finanční výdaje. V poslední fázi projektu mohou vznikat příjmy v podobě 

prodeje majetku. 

V případě, že v průběhu provozu investice nebudou vynakládány další investiční 

výdaje, lze provozní příjmy z investice vyjádřit takto 

 ČPKodpisyEATFCF  , (2.7) 

kde FCF jsou provozní příjmy, EAT je čistý zisk, změna ČPK je změna čistého pracovního 

kapitálu. 

2.4.2 Náklady kapitálu 

Náklady kapitálu představují pro podnik výdaj, které musí vynaloženy na získání 

jednotlivých forem kapitálu. Tento údaj představuje minimální požadovanou míru výnosnosti 

kapitálu z pohledu investora. Tato hodnota je ovlivněna řadou faktorů, například dobou 

splatnosti kapitálů, velikostí rizika nebo způsobem financování. Investor při delší době 

splatnosti požaduje vyšší výnosnost, vyšší rizikovost zvyšuje i cenu kapitálu. 
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Pro stanovení nákladů kapitálu je potřebné rozdělit kapitál na jednotlivé složky. 

Rozlišujeme  

- náklady na celkový kapitál (WACC), 

- náklady na cizí kapitál (RD), 

- náklady na vlastní kapitál (RE). 

2.4.2.1 Náklady na celkový kapitál 

Náklady na celkový kapitál označené jako WACC (Weighted Average Cost of 

Capital) obsahují náklady na vlastní kapitál a náklady na kapitál získaný z cizích zdrojů. 

Vyjadřují se rovnicí 

 

ED

ERDtR
WACC ED






)1(
, (2.8) 

kde RD jsou náklady na cizí kapitál, t je sazba daně z příjmu, D je úročený cizí kapitál, RE 

jsou náklady na vlastní kapitál a E je vlastní kapitál. 

2.4.2.2 Náklady na cizí kapitál 

Náklady na cizí kapitál (RD) jsou náklady, které je třeba uhradit věřitelům formou 

úroků, nebo kuponových plateb. Náklady cizího kapitálu snižující daňový efekt a představují 

pro podnik tzv. daňový štít, ten lze vyjádřit vztahem 

 )1( tiRD  , (2.9) 

kde i je úrok z úvěru a t je daňová sazba. 

Velikost úroků i cizího kapitálu závisí na mnoha faktorech. Určující je především 

situace na kapitálovém trhu, délka splatnosti úvěru a jeho výše, bonita dlužníka nebo 

očekávaná efektivnost projektu. 

2.4.2.3 Náklady na vlastní kapitál 

Náklady na vlastní kapitál (RE) bývají označovány jako nejdražší forma financování. 

Jedním z důvodů je neexistence daňového štítu, dalším důvod je vyšší rizikovost, a tím vyšší 

nároky na výkonnost tohoto kapitálu. Vyšší rizikovost je zapříčiněna faktem, že kapitál 

je vkládán věřiteli přímo do podniku po neomezenou dobu a bez záruky výnosu. 
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Vyčíslení těchto nákladů je obtížné. Při jejich stanovení se vychází buď z tržních 

přístupů, nebo pomocí metod a modelů vycházejících z účetních dat. Mezi základní modely 

používané pro stanovená nákladů na vlastní kapitál patří 

- model oceňování kapitálových aktiv (CAMP), 

- arbitrážní model oceňování (APM), 

- dividendový model, 

- stavebnicový model. 

Model oceňování kapitálových aktiv (CAMP) vychází z kapitálového trhu. Jde 

o rovnovážný kapitálový model, kde míra očekávanému výnosu a rizika je pro všechny 

investory stejná. Jedná se o jednofaktorový model, který je založen na lineárním vztahu mezi 

výnosem daného aktiva a rizikovém faktoru. Tento rizikový faktor vyjadřuje riziko celého 

trhu. Odhad koeficientu β se provádí s využitím metody regresní analýzy. Tento model 

CAMP-SML beta je vyjádřen vztahem 

  FMEFE RRERRE  )()(  , (2.10) 

kde E (RE) je očekávaný výnos vlastního kapitálu, RF je bezriziková sazba, β je koeficient 

citlivosti dodatečného výnosu vlastního kapitálu na dodatečný výnos tržního portfolia a E(RM) 

je očekávaný výnos tržního portfolia. 

Koeficient beta je ovlivněn zadlužeností firmy. Tento koeficient β
L
 je možné stanovit 

v závislosti na koeficientu beta nezadlužené firmy β
U
 a zadluženosti vlastního kapitálu 

pomocí vzorce 

 








E

D
tUL )1(1 , (2.11) 

kde β
L
 je beta zadlužené firmy, β

U
 je beta nezadlužené firmy, t je daňová sazba a D/E je 

zadluženost vlastního kapitálu. 

Arbitrážní model ocenění (APM) představuje alternativu předchozího modelu 

a rovněž vychází z tržního přístupu. Rovnovážnou podmínkou tohoto modelu je nemožnost 

dosažení arbitráže neboli arbitrážního zisku pro žádného z investorů. V tomto modelu bereme 

v úvahu více rizikových faktorů, které mohou být jak makroekonomické, tak 

mikroekonomické. Model APM můžeme vyjádřit pomocí vzorce 
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  Fj

j

EjFE RRERRE   )()(  , (2.12) 

kde E(RE) je očekávaný výnos vlastního kapitálu, RF je bezriziková sazba, Bej představuje 

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

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

Dividendový model se využívá při ocenění akcií, kde tržní cena akcií současná 

hodnota budoucích dividend jsou v jednotlivých letech totožné. Za předpokladu nekonečné 

držby akcie a konstantní hodnoty dividendy lze určit tržní hodnotu akcie jako perpetuitu 

pomocí vzorce 

 

TCA

DIV
RE  , (2.13) 

kde DIV je konstantní hodnota dividendy a TCA je tržní cena akcie. 

V případě konstantního růstu dividendy v následujících letech tempem růstu g, 

získáme vztah pro výpočet nákladů kapitálu jako Gordonův model s konstantním růstem takto 

 
g

TCA

DIV
RE  . (2.14) 

Stavebnicové modely se využívají v ekonomice s nedokonalým kapitálovým trhem 

a krátkou dobou fungování tržní ekonomiky. V těchto ekonomikách nelze předchozí modely 

využít, protože podniky neobchodují s akciemi na kapitálových trzích a není možné určit 

koeficient β. Tyto modely umožňují stanovit náklady vlastního kapitálu jako součet 

výnosnosti bezrizikových aktiv a rizikových přirážek, které jsou odvozovány z podnikových 

účetních dat. U nás se nejčastěji využívá model Neumaierových a Maříka. 

Stanovení nákladu kapitálu nezadlužené firmy (WACCU) pomocí stavebnicového 

modelu využívaného Ministerstvem průmyslu a obchod lze určit následovně 

 
finstruLAfinstabsképodnikatelF RRRRRWACC  , (2.15) 

kde RF je bezriziková úroková míra, Rpodnikatelské je riziková přirážka za obchodní 

podnikatelské riziko, Rfinstab je riziková přirážka vyplývající z finanční stability, RLA 

představuje rizikovou přirážku za velikost podniku a Rfinstru je riziková přirážka za finanční 

strukturu. 
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Po úpravě předchozího vzorce jsme schopni vyjádřit náklady vlastního kapitálu 

zadluženého podniku (WACCL) takto 

 








 t

A

D
WACCWACC UL 1 , (2.16) 

kde D představuje úplatné zdroje snížené o vlastní kapitál, A jsou aktiva podniku a t je sazba 

daně z příjmu. Úplatné zdroje jsou bankovní úvěry, obligace a vlastní kapitál. 

Náklady vlastního kapitálu vyjadřujeme následovně 

 

A
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A
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A
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)1(

, (2.17) 

kde WACCU jsou náklady na celkový kapitál nezadluženého podniku, UZ jsou úplatné zdroje, 

A představují aktiva, t je sazba daně z příjmu, Ú jsou úroky, BU jsou bankovní úvěry, OBL 

jsou obligace a VK je vlastní kapitál. 

Bezriziková úroková míra (RF) je určena pomocí výnosů desetiletých státních 

dluhopisů a bývá zveřejněna ve finanční analýze podnikové sféry Ministerstva průmyslu 

a obchodu České republiky. 

Podnikatelská riziková přirážka (Rpodnikatelské) je určena pomocí ukazatele 

rentability aktiv (ROA) a porovnáním tohoto ukazatele s ukazatelem x, který vyjadřuje 

nahrazování úplatného cizího kapitálu vlastním kapitálem. Tento ukazatel je vyjádřen 

následujícím vztahem 

 

OBLBU

Ú

A

UZ
x


 , (2.18) 

kde UZ jsou úplatné zdroje, A jsou aktiva podniku, Ú jsou úroky, BU jsou bankovní úvěry 

a OBL představují obligace. 

Pokud ukazatel rentability aktiv (ROA) je vyšší než ukazatel x je podnikatelská 

riziková přirážka 0%. Pokud je ukazatel ROA nižší než 0, poté je tato přirážka 10%. Jestliže 

je ukazatel ROA vyšší než 0 a současně nižší než ukazatel x tak se podnikatelská riziková 

přirážka určuje pomocí vzorce 
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A

EBIT
x

R sképodnikatel . 
(2.19) 

Riziková přirážka z finanční stability (Rfinstab) se určuje porovnání dvou ukazatelů. 

V tomto případě se jedná o ukazatele celkové likvidity (OA/kr. závazky), který je porovnáván 

s ukazatelem průměrné likvidity průmyslu pro specifické odvětví, ve kterém podnik podniká. 

Hodnoty ukazatele průměrné likvidity jsou veřejně zjistitelné. 

Pokud je hodnota likvidity průmyslu nižší než 1,25, používá se pro výpočet tato 

hodnota, tedy 1,25. Přesáhne li hodnota výši 1,25, použije se pro výpočet skutečná hodnota. 

Přesahuje li hodnota celkové likvidity společnosti průměrnou hodnotu likvidity 

průmyslu, je určena riziková přirážka z finanční stability na 0%. Jestliže nepřesáhne celková 

likvidita společnosti hodnotu 1, poté je tato riziková přirážka stanovena na 10%. Pokud 

je celková likvidita podniku vyšší než 1 a současně nižší než průměrná likvidita v průmyslu, 

je riziková přirážka z finanční stability vyjádřena následovně 

 

2)1(10

)(






LP

ikuviditapodncelkoválikLP
R finastab , (2.20) 

kde LP je likvidita průmyslu. 

Riziková přirážka za velikost podniku (RLA) se zjišťuje pomocí úplatných zdrojů 

v podniku (bankoví úvěry, obligace a vlastní kapitál). Pokud tato hodnota přesáhne 3 mld. Kč, 

pak je riziková přirážka rovna 0%. Jsou li úplatné zdroje nižší nebo rovny hodnotě 0,1 mld. 

Kč je RLA vyčíslena na 5%. Jestliže se výše UZ pohybuje mezi těmito dvěmi hodnotami, 

je riziková přirážka vyjádřena pomoví vzorce 

 
100

2,168

).3(





UZKčmld
RLA . (2.21) 

Riziková přirážka za finanční strukturu (Rfinstru) je stanovena rozdílem nákladů 

vlastního kapitálu (RE) a celkových nákladů (WACCU). Je-li tato hodnota vyšší než 10%, 

stanoví se na 10%. 
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2.4.3 Doba životnosti 

Doba životnosti investičního projektu je období, po které investice generuje peněžní 

toky. Rozlišujeme technickou a ekonomickou dobu životnosti. Technická doba životnosti 

určuje dobu, kdy je investice schopna produkovat výrobky. Tato doba souvisí s fyzickým 

opotřebením výrobního zařízení. Na ekonomickou dobu životnosti má vliv ekonomická 

využitelnost dané investice. Ta souvisí s poptávkou po daných produktech. Z toho vychází, 

že technická životnost musí být vždy delší než životnost ekonomická. 

2.4.4 Čistá současná hodnota investice 

Díky čisté současné hodnotě investičního projektu lze stanovit hodnotu investice. Pro 

její vyjádření používáme rozdíl mezi současnou hodnotou provozních příjmů a současnou 

hodnotou kapitálových výdajů. Podrobněji se touto problematikou budeme zabývat kapitola 

2.5.2.2. 

2.5 Kritéria hodnocení investičních projektů 

Pro hodnocení projektů a jejich efektivnosti se používá celá řada hodnotících kritérií, 

na základě kterých se rozhoduje o realizaci zamýšleného investičního projektu. Tato kritéria 

většinou měří výnosnost neboli návratnost použitých zdrojů při realizaci projektu. Pro správné 

hodnocení je potřeba správně vymezit předmět hodnocení, tedy určit hranice systému vstupů, 

výstupů, prostředků a zdrojů investičního celku. Efekt investice je dán rozdílem mezi stavem, 

kdy k investici nedošlo a cílovým stavem s dopady, které realizovaná investice měla, tedy 

stavem před a po realizaci investice.  

Hodnotící kritéria se dělí podle různých aspektů. S ohledem na formu efektu investice 

(účetní, finanční toky) a s ohledem na faktoru času (statická a dynamická), podle Dluhošová 

2010. 

2.5.1 Ekonomická kritéria s ohledem na formu efektu  

Při použití účetních kritérií se zaměřujeme především na náklady a zisk. Tyto 

hodnoty vychází z účetních výkazů podniku. Výsledným efektem je úspora nákladů. Výhodou 

této metody je snadná dostupnost dat. Nedostatkem naopak je fakt, že metoda nevychází 

relevantních peněžních toků a nebere se v úvahu změny pracovního kapitálu. 
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Finanční kritéria vychází ze skutečných peněžních toků spojených s realizací 

projektu. Jsou to provozní příjmy a kapitálové výdaje. Výhodou tohoto přístupu je, že vychází 

z nezkreslených údajů, tedy z finančních toků, které jsou skutečně generovány projektem, 

jejich vyjádření je ovšem obtížnější. 

2.5.2 Ekonomická kritéria s ohledem na faktor času 

Rozdíl mezi statickými a dynamickými kritérii je v zohlednění faktoru času, kdy 

statická kritéria nerespektují faktor času na rozdíl od dynamických, která respektují faktor 

času. 

2.5.2.1 Statická kritéria hodnocení investičních projektu 

Tato kritéria nejsou často využívána díky svým mnohým nedostatkům. Jejich využití 

je u méně významných projektů nebo u investic, kde faktor času nemá podstatný vliv. Jsou to 

například krátkodobé projekty s nízkou diskontní sazbou. Takové projekty jsou velmi 

sporadické a i proto není využívání statických metod časté. Slouží většinou jako první krok 

k celkovému rozhodnutí o realizaci projektu. Výhodou statických kritérií je jejích 

jednoduchost. 

Mezi statické metody řadíme  

- rentabilitu investovaného kapitálu, 

- dobu návratnosti. 

Rentabilita investovaného kapitálu 

Ukazatel rentability poměřuje průměrný roční zisk z projektu a vložené investiční 

prostředky. Nejčastěji používaným ukazatelem je rentabilita dlouhodobě investovaného 

kapitálu (ROCE – Return on Capital Employed), kde se poměřuje čistý zisk z investice 

k dlouhodobému investovanému kapitálu 

 

INV

EAT
ROCE


 , (2.22) 

kde ϕEAT je průměrný čistý zisk z investice a INV je cena investice. 

Projekt by měl být realizován, pokud je rentabilita kapitálu u daného projektu vyšší 

než u projektu s podobným rizikem. Výhodou tohoto kritéria je poměrně snadná dostupnost 
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dat a jednoduchý výpočet. Hodnoty ovšem nevychází u peněžních toků a projekty nelze sčítat, 

toto je považováno za nevýhodu. Tento ukazatel je využíván jen jako doplňkový či pomocný. 

Doba návratnosti 

Doba návratnosti (PP – Paypack Period) neboli doba úhrady investice vyjadřuje 

období, ve kterém dochází k úhradě investice. V tomto období jsou jednorázové kapitálové 

výdaje uhrazeny prostřednictvím kumulovaných provozních příjmů. Statická varianta tohoto 

ukazatele počítá s nediskontovanými peněžními toky. Hledá se doba návratnosti, pro kterou 

platí následující rovnice 

 





PP

t

t KVFCF
1

, (2.23) 

kde PP je doba návratnosti, FCFt jsou peněžní toky generovány v jednotlivých letech, t jsou 

jednotlivé roky životnosti investice a KV jsou kapitálové výdaje. 

Dobu návratnosti lze vyjádřit poměřením průměrných ročních provozních příjmů 

a kapitálových výdajů takto 

 

FCF

KV
PP


 . (2.24) 

Projekt by měl být realizován, pokud je doba návratnosti kratší než doba životnosti 

investice. Čím je doba kratší, tím to je pro podnik investice výhodnější. Výhodou tohoto 

kritéria je snadná interpretace a jednoduchost výpočtu. Určitou nevýhodou je, že tato metoda 

nerespektuje faktor času a není možné projekty sčítat. I toto kritérium hodnocení je jen 

doplňkové. 
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2.5.2.2 Dynamická kritéria hodnocení investičních projektu 

Tato kritéria respektují faktor času a na rozdíl od statických berou také v úvahu faktor 

rizika. Tyto dvě změny jsou zahrnuty v diskontování peněžních toků, neboli v přepočtu 

budoucích peněžních toků na současnou hodnotu. Mezi dynamická kritéria patří 

-  čistá současná hodnota, 

- vnitřní výnosové procento, 

- index ziskovosti, 

-  diskontovaná doba návratnosti. 

Čistá současná hodnota 

Základní hodnotícím kritériem, které je nejvíce využíváno pro hodnocení investičních 

projektů, je čistá současná hodnota (NPV – Net Present Value). Tento ukazatel je pro svou 

snadnou a srozumitelnou interpretaci nejčastěji používaný. 

Čistá současná hodnota představuje rozdíl mezi současnou hodnoty všech budoucích 

příjmů generovaných investicí a současnou hodnotou všech kapitálových výdajů s investicí 

spojených. Tento výpočet lze vyjádřit pomocí vzorce 

 




 
T
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t

t JKVRFCFNPV
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)1( , (2.25) 

kde T je doba životnosti investice, FCFt jsou volné peněžní toky generované investicí 

v jednotlivých letech, R představují náklady kapitálu, t jsou jednotlivá léta životnosti investice 

a JKV jsou jednorázové kapitálové výdaje. 

Tento vzorec platí pouze v případě, že kapitálové výdaje jsou jednorázové a dochází 

k nim během jednoho roku. Pokud jsou výdaje uskutečňovány během delší doby, pak i ty je 

potřeba diskontovat a zjistit jejich současnou hodnotu. 

Výsledkem je absolutní hodnota, která vyjadřuje navýšení hodnoty podniku díky 

realizaci projektu. Z tohoto hlediska by měl být realizován projekt, který dosahuje čisté 

současné hodnoty větší než 0. Čím je tato hodnota vyšší, tím je realizace projektu výhodnější. 

Při posouzení více projektů mezi sebou se vybírá ten, který má největší ekonomický přínos, 

tedy nejvyšší čistou současnou hodnotu. 
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Výhodou použití tohoto hodnotícího kritéria je, že vyjadřuje absolutní přírůstek 

projektu. Tento výsledek je v souladu s hlavními cíli společnosti, to je zvyšování její tržní 

hodnoty. Další výhodou je, že ukazatel vychází z peněžních toků a respektuje faktor času. 

Náklady kapitálu mohou být v čase měněny. Je zde také možnost projekty sčítat. 

Určitou slabinou tohoto kritéria je skutečnost, že projekt se dá lehce nadhodnotit a to 

zvýšením jeho doby životnosti nad hodnotu, které neodpovídá realitě. Dále zde existují 

problémy týkající se stanovení diskontní sazby, která zásadně ovlivňuje celkový přírůstek 

projektu. Další nevýhodou je také, že toto hodnotící kritérium neodráží konkrétní míru 

rentability investice. 

Čistou současnou hodnotu lze určit pro zadlužený a nezadlužený projektu. 

Hodnocení nezadluženého projektu 

Jak již bylo řečeno ukazatel NPV je určen jako rozdíl současné hodnoty provozních 

příjmů z investice a kapitálových výdajů. Pokud tento vztah zobecníme, lze na něj pohlížet 

jako na součet veškerých současných hodnot peněžních toků, a to jak provozních, tak 

investičních. Příjmy označíme kladným znaménkem a výdaje záporným. Tento vzorec bude 

mít následující podobu 
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0)1( , (2.26) 

kde T je doba životnosti projektu, FCFEUt jsou volné peněžní toky nezadluženého projektu 

v jednotlivých letech, RU je náklad nezadluženého kapitálu, t představují jednotlivá léta 

životnosti investice a FCFEU0 jsou volné peněžní toky vydané před uvedením investice 

do provozu. 

Při hodnocení nezadluženého projektu se nám volné peněžní toky vlastního kapitálu 

a celkového kapitálu shodují, takže FCFEU = FCFFU. Tato shoda platí i pro náklady, takže 

náklady vlastního kapitálu odpovídají nákladům kapitálu celkového, tedy RU = REU = 

WACCU. 
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Hodnocení zadluženého projektu 

Při hodnocení zadluženého projektu lze ke stejné čisté současné hodnotě dojít několika 

postupy, které se liší pojetím volných peněžních toků a určením nákladů kapitálu. Jedná 

se o stanovení  

- NPV na bázi vlastního kapitálu, 

- NPV na bázi celkového kapitálu, 

- NPV na bázi daňového štítu. 

NPV na bázi vlastního kapitálu (NPV – Equity) je určena na základě peněžních toků 

pro vlastníky, které jsou diskontovány náklady na vlastní kapitál RE pomocí vzorce 
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kde T je doba životnosti projektu, FCFEU jsou volné peněžní toky v jednotlivých letech, RE 

jsou náklady vlastního kapitálu, t představují jednotlivá léta životnosti investice a FCFE0 jsou 

volné peněžní toky vydané před uvedením investice do provozu. 

NPV na bázi celkového kapitálu (NPV – WACC) je vypočtena pomocí volných 

peněžních toků z celkového kapitálu FCFF a pomocí diskontní sazby na úrovni nákladů 

celkového kapitálu WACC. Tento vzorec má následující podobu 
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kde T je doba životnosti projektu, FCFEt jsou volné peněžní toky v jednotlivých letech, 

WACC jsou náklady celkového kapitálu, t představují jednotlivá léta životnosti investice 

a FCFE0 jsou volné peněžní toky vydané před uvedením investice do provozu. 

NPV na bázi daňového štítu (ANPV – Adjusted NPV) se určuje jako čistá současná 

hodnota nezadluženého projektu a jako daňový štít PV(TS), který představuje současnou 

hodnotu daňových úspor, které vznikají při financování investičního projektu pomocí cizího 

kapitálu. Určí se takto 

 )(TSPVNPVNPV U  . (2.29) 
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Tento vztah lze vyjádřit pomocí diskontovaných peněžních toků takto 
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kde T je doba životnosti projektu, FCFEUt jsou volné peněžní toky nezadluženého projektu 

v jednotlivých letech, RU je náklad nezadluženého kapitálu, FCFEU0 jsou volné peněžní toky 

vydané před uvedením investice do provozu, TS je daňový štít, t představují jednotlivá léta 

životnosti investice a RD jsou náklady cizího kapitálu. 

Vnitřní výnosové procento 

Vnitřní výnosové procento (IRR - Internal Rate of Return) je takovou mírou 

výnosnosti, při které je celková současná hodnota peněžních příjmů vyvolaných investicí 

rovna všem kapitálovým výdajům spojených s investicí. Tento vztah se dá vyjádřit takto 
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kde T je doba životnosti investice, t jsou jednotlivá léta, FCF jsou peněžní toky investice 

a KV představují kapitálové výdaje. 

Hodnotu IRR nelze přímo vypočíst, neboť se jedná o implicitní hodnotu. Při výpočtu 

lze použít více metod. Nejjednodušší je stanovit vnitřní výnosové procento pomocí programu 

MS Excel, a to funkcí MÍRA VÝNOSNOSTI. Další variantou může být metoda pokus omyl, 

ta ovšem nemusí být přesná.  

Investiční projekt by měl být realizován, pokud je vnitřní míra výnosnosti vyšší než 

požadovaná míra výnosnosti. Pokud je IRR nižší než náklady kapitálu, projekt není 

doporučen k realizaci. Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím výhodnější je projekt pro 

podnik.  

Mezi výhody tohoto ukazatele patří fakt, že není nutné přesně znát náklady kapitálu, 

které je většinou náročné určit. Další výhodou je skutečnost, že se vychází ze skutečných 

peněžních toků a je respektován faktor času. 
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Na druhou stranu stejně jako u ukazatele NPV lze projekty nadhodnotit prodloužením 

doby jejich životnosti. V proběhu životnosti projektu nelze měnit náklady kapitálu. Další 

nevýhodou je, že projekty nelze snadno sčítat. 

Index ziskovosti 

Dalším důležitým ukazatelem je index ziskovosti (PI – Profitability Index), který 

představuje poměr mezi současnou hodnotou všech budoucích příjmů a kapitálovými výdaji. 

Vyjadřuje kolik současné hodnoty budoucích příjmů připadá na jednu korunu kapitálových 

výdajů. Dá se vyjádřit takto 
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kde T je doba životnosti investice, t jsou jednotlivá léta, FCFt jsou peněžní toky investice 

za jednotlivá léta, R jsou náklady kapitálu a KV představují kapitálové výdaje. 

Pokud je hodnota toho kritéria vyšší než 1, měl by být projekt realizován. V opačném 

případě by měl být zamítnut. Čím vyšší je tato hodnota, tím je projekt pro podnik efektivnější. 

Díky stejným vstupním údajům jako u ukazatele NPV jsou výhody a nevýhody obou 

ukazatelů totožní, u ukazatele PI ovšem nelze projekty sčítat. 

Toto kritérium je používáno jako doplňkové kritérium ke kritériu čisté současné 

hodnoty. Je využíváno při větším množství projektů s omezenými kapitálovými zdroji 

podniku. Podnik realizuje projekt, který má kladnou NPV a co nejvyšší PI. 

Diskontovaná doba návratnosti 

Diskontovaná doba návratnosti (DPP – Discount Paypack Period) je dynamické 

kritérium, které odstraňuje nedostatky statického kritéria doby návratnosti. Jedná se o časový 

interval, během kterého dochází k pokrytí kapitálových výdajů pomocí provozních příjmů, 

ty jsou ovšem diskontováním převedeny na současnou hodnotu. Toto kritérium lze vyjádřit 

pomocí následujícího vzorce 
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kde DPP je diskontovaná doba návratnosti, FCFt(1+R)
-t
 jsou diskontované peněžní toky 

generovány v jednotlivých letech, R jsou náklady kapitálu, t jsou jednotlivá léta životnosti 

investice a KV jsou kapitálové výdaje. 

Je žádoucí, aby byla doba návratnosti co nejkratší. Výhodou tohoto kritéria je jeho 

snadná interpretace, možnost změny nákladů a na rozdíl od statické varianty tato varianta 

respektuje faktor času. Určitou nevýhodou je, že jsou brány v úvahu peněžní toky jen do doby 

úhrady. Toto kritérium je jen doplňkové k předcházejícím klíčovým kritériím hlavně k NPV 

a IRR. 

2.6 Postaudit a analýza odchylek 

Postaudit investice představuje pro podnik důležitý zdroj informací v podobě 

zhodnocení investice v jeho přípravné a realizační fázi. Cílem postauditů je zlepšení 

investičního rozhodování u budoucích projektů a efektivní plánování a řízení současných 

i budoucích projektů. U současných projektů je cílem postauditu zhodnotit přínos dosavadní 

realizace a z toho vyvodit závěry. U projektů, které nejsou tak úspěšné jak se předpokládalo, 

může dojít k jejich ukončení, nebo k jejich modifikaci. Naopak úspěšné projekty mohou být 

i rozšířeny. 

Zhodnocení většinou probíhá během prvních třech let provozní fáze daného projektu. 

Vychází se z retrospektivních analýz dat, kdy jsou plánované hodnoty investičního projektu 

porovnávány s hodnotami skutečnými. Následuje zkoumání odchylek mezi plánem 

a skutečností. V postauditu je využívá analýza odchylek u vybraného investičního kritéria. 

Jestliže je tímto vybraným kritériem čistá současná hodnota na bázi cash flow, 

je možné stanovit tuto změnu jako rozdíl skutečné a plánované hodnoty. Tento vztah lze 

vyjádřit takto 
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kde ΔNPV
CF

 je celkový rozdíl mezi plánovanou a skutečnou čistou současnou hodnotou, 

ΔNPV
CF

(S) je čistá současná hodnota skutečných dosažených hodnot v čase t, ΔNPV
CF

(P) 

je čistá současná hodnota stanovená z plánovaných hodnot v čase t, t jsou jednotlivá léta 

životnosti investice a T je doba životnosti investice. 
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Základem efektivního postauditu jsou kvalitně zaznamenaná data v celém průběhu 

investičního procesu, která jsou jeho východiskem. Důraz je kladen na jejich úplnost 

a spolehlivost a lze je čerpat z interních i externích zdrojů. V praxi není postaudit velmi 

využíván, toto zpětné hodnocení lze bohužel nalézt jen u těch nejúspěšnějších společností. 

Dochází tedy k tomu, že se většina podniků, díky nerealizaci postauditu není schopna 

ze svých vlastních chyb poučit.  

Důležitou součástí zpětného zhodnocení je analýza odchylek. Tu lze provést pomocí 

postupného pyramidového rozkladu vrcholového ukazatele, takže mohou být analyzovány 

odchylky na několika úrovních. Vazby mezi jednotlivými ukazately jsou vyjádřeny 

matematickými rovnicemi a celá pyramida tvoří soustavu rovnic. V následujícím obrázku 

je znázorněn rozklad vrcholového ukazatele, kterým je čistá současná hodnota. 

Obr. 2.2 Rozklad NPV 
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EAT + odpisy + ΔČPK 

    

  

  

           

  

  

           

 

        

         EBT - daň 

          

                       

         EBITDA - odpisy 

          

                       

         tržby - náklady 

        
zdroj: vlastní zpracování 

 Vztah vrcholového ukazatele (x) a dílčího ukazatele (ai) lze vyjádřit rovnicí x = 

f(a1.a2, … an). Toto nám pomáhá určit míru vlivů jednotlivých ukazatelů jako příčinných 

faktorů na změnu zvoleného vrcholového ukazatele (Dluhošová 2010). 
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Odchylku vrcholového ukazatele lze poté vyjádřit jako sumu odchylek vybraných 

dílčích ukazatelů takto 

 
i

ax i
xy , (2.35) 

kde Δyx je přírůstek vlivu analyzovaného ukazatele, x je analyzovaný ukazatel, Δx ai je vliv 

dílčího ukazatele ai na analyzovaný ukazatel x. 

Změny hodnot dílčích ukazatelů lze vyjádřit pomocí absolutní a relativní odchylky 

takto 

absolutní odchylka: 
01 xxxabs  , (2.36) 

relativní odchylka: 

0

01

x

xx
xrel


 . 

(2.37) 

Vztahy mezi ukazately mohou mít podoby aditivní nebo multiplikativní vazby. 

Aditivní vazba vychází z toho, že je vliv vrcholového ukazatele roven součtu vlivů dílčích 

ukazatelů. Multiplikativní vazba vychází ze vzájemného pronásobení dílčích ukazatelů. 

Výjimečně se používá  exponenciální vazba. Jednotlivé vazby lze vyjádřit následovně 

aditivní vazba:  
i

ni aaaax ...21 , (2.38) 

multiplikativní vazba:  
i

ni aaaax ...21 , (2.39) 

exponenciální vazba: n

j

j aaaa

i aax



...

1
32 . (2.40) 

2.6.1 Aditivní vazba 

Aditivní vazba se zaměřuje na absolutní rozdíly mezi činiteli. Celková změna 

je rozdělena dle poměru změny ukazatele k celkové změně ukazatelů. Aditivní vazba 

je vyjádřena pomocí vzorce 

 
x

i

i

i
a y

a

a
x

i








, 
(2.41) 
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kde ai,0, resp. ai,1 je hodnota ukazatele i pro výchozí stav nebo čas při indexu 0 a následný stav 

nebo čas při indexu 1. 

2.6.2 Multiplikativní vazba 

Multiplikativní vazba se dělí na čtyři základní metody. Jsou to 

- metoda postupných změn, 

- metoda rozkladu se zbytkem, 

- logaritmická metoda,  

- funkcionální metoda. 

Metoda postupných změn rozděluje celkovou odchylku na dílčí vlivy. Tyto vlivy lze 

obecně vyjádřit takto 

 

x

y
aaax x

ij

ji

ij

jai 


 



1,0, . (2.42) 

Výhodou této metody je její jednoduchost a bezezbytkový rozklad. Její slabinou 

je ovšem závislost výsledku na pořadí ukazatelů při výpočtu. Díky své jednoduchosti 

a srozumitelnosti je tato metoda často využívána v praxi. 

Metoda rozkladu se zbytkem vyjadřuje jednotlivé vlivy tak, že vzniká zbytek R. Tento 

zbytek je výsledkem současných změn při kombinaci více ukazatelů. Jednotlivé vlivy mají 

přiřazenou stejnou část zbytku. Pro jakýkoliv počet ukazatelů lze vliv pro zvolený faktor 

vyjádřit takto 

 

n

R

x

y
aax x

n

j

jiai





 

1

0, , (2.43) 

kde zbytek R je vyjádřen následovně 

 

x

y
aayR x

n

j

jix



 

1

0, . (2.44) 

Předností této metody je, že pořadí ukazatelů při výpočtu nemá vliv na výsledek, který 

tedy vzniká jen jediný. Nevýhodnou je, že zbytek nelze přiřadit ke konkrétním vlivům a nelze 

ho jednoznačně interpretovat. 



38 

 

Logaritmická metoda vyjadřuje změnu všech ukazatelů současně a je vyjadřuje vliv 

dílčích ukazatelů na změnu vrcholového ukazatele. Tato metoda je založena na spojitém 

výnosu a vliv lze vyjádřit takto 

 

x

x

a

ai y
I

I
x i 

ln

ln
, (2.45) 

kde Ix  je 

0

1

x

x
I x  , (2.46) 

kde Iai je 

0,

1,

i

i

a
a

a
I

i
 . 

(2.47) 

Předností této metody je, že se mohou zkoumat dílčí vlivy ukazatelů při současné 

změně ostatních ukazatelů. Nevzniká zbytek a výpočet není ovlivněn pořadím. Nevýhodou je, 

že počítat lze jen s kladnými hodnotami. 

Funkcionální metoda pracuje s diskrétními výnosy. Je zde zohledněn vliv všech 

ukazatelů pro vysvětlení jednotlivých vlivů. U součinu dvou dílčích ukazatelů x = a1 . a2 lze 

vlivy vyjádřit následovně 
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kde Rx je 

0x

x
Rx


 , 

(2.50) 

kde Raj je 

0,j

j

a
a

a
R

j


 , 

(2.51) 

kde Δai je 
0,1, iii aaa  , (2.52) 

kde Rx je diskrétní výnos ukazatele x a Rai je diskrétní výnos ukazatele ai. 
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Obecně lze vlivy vyjádřit následovně 
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.(2.53) 

Výhody jsou totožné jako u předchozí metody, tedy lze analyzovat současně změny 

všech dílčích ukazatelů. Oproti logaritmické metodě se dá při této metodě kalkulovat 

i se zápornými hodnotami. 
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3. Charakteristika společnosti a vybrané investice 

Tato kapitola se zabývá představením společnosti a realizované investice, které bude 

zhodnocena pomocí jednotlivých kritérií. 

3.1 Představení společnosti 

Hodnocená investice byla provedena společností Kofola a.s., která je dceřinou 

společností Kofoly s.a.. Tato společnost je významným výrobcem a distributorem 

nealkoholických nápojů nejen na českém trhu. V současné době skupina Kofola figuruje také 

na trhu slovenském, polském, ruském a nově i na trhu slovinském a skládá se ze 13 firem. 

Mateřská společnost Kofola s.a. je obchodována na Varšavské burze. Mezi vlastníky 

s největším počtem akcií patří KSM Investment S.A. a CED GROUP S. a r.l. 

Historie společnosti sahá až do roku 1996. Tento rok je považován za oficiální dobu 

vzniku společnosti, kterou dnes známe pod názvem Kofola, tehdejší název byl SANTA – 

NÁPOJE KRNOV. V roce 2000 společnost uzavřela licenční smlouvu na výrobu nápoje 

Kofola a v roce 2002 společnost koupila licenční právo právě na tento nápoj. Od roku 2004 

vstoupil podnik i na trh balených vod s pramenitou vodou Rajec. V roce 2007 se spojila 

společnost s polskou nápojářskou firmou HOPP S.A., a tím vstoupila i na Varšavskou burzu, 

kde o rok později získala nového investora. Od roku 2012 je skupina většinovým vlastníkem 

sítě juice barů UGO. Nejnovější společností, která vstoupila do skupiny je slovinská 

společnost Radenska.  

Skupina má ve svém portfoliu několik vlastních, ale i licenčních značek. Mezi 

nejznámější privátní produkty patří Kofola, Rajec, Vinea, Semtex, Jupí či UGO. Společnost 

distribuuje značky, jako jsou Evian, Rauch, Badoit, Vincentka, Orangina nebo RC cola. 

Společnost v současné době zaměstnává více než 2000 lidí a jen v Česku 

a na Slovensku má tři výrobní závody. Díky neustálým inovacím i výbornému marketingu 

je společnost jedničkou v prodeji balených vod na slovenském trhu. Na českém i slovenském 

trhu představuje dvojku mezi colovými nápoji. Společnost i její manažeři již získali mnoho 

domácích a zahraničních ocenění.  

3.2 Popis investice 

Investice, kterou bude společnost realizovat, je pořízení nové výrobní linky. Je to nová 

linka s technologií HOT FILL. Tato technologie se používá především na plnění zdravých 
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nesycených nápojů, po kterých je na trhu poptávka. Jedná se hlavně o nápoje pro děti, ledové 

čaje, zeleninové šťávy nebo sirupy. Tyto výrobky budou prodávány na českém, slovenském 

i polském trhu. Touto investicí bude nahrazena dosavadní sirupová výrobní linka. Díky této 

investici, společnost rozšiřuje své portfolio výrobků a upevňuje si tak pozici na trhu.  

3.3 Hodnocení investice v předinvestiční fázi 

Investiční projekt byl zahájen v polovině roku 2010 a výrobní linka vstoupila 

do provozu v roce 2011. 

Investice byla z části financována pomocí dotace a pomocí vlastních zdrojů. Celková 

cena investice činila 138 600 000 Kč a požadovaná dotace byla 62 370 000 Kč. Tyto hodnoty 

byly ovšem plánované a jejich skutečná hodnota se nakonec změnila. Doba životnosti 

investice, pro kterou společnost vytvořila plán, byla deset let. 

Celkové náklady kapitálu společnost určila ve výši 12 %, tyto náklady kapitálu 

obsahovaly i rizikovou přirážku. Daňová sazba daně z příjmu právnických osob v roce 2010 

byla 19 %, a proto po celou dobu plánu dané investice bylo kalkulováno s touto hodnotou. 

Plánované tržby z investice byly ze tří zemí se třemi různými měnami, bylo tedy nutné určit 

kurz koruna/zloty na 6,60 CZK/PLN a koruna/euro na 25,20 CZK/EUR. 

Plán odpisů 

Společnost výrobní linku plánovala odepisovat účetními odpisy po dobu životnosti 

investice, tedy 10 let. Celková plánovaná hodnota, jak již bylo uvedeno, byla stanovena 

na 138 600 000 Kč.  

Tab. 3.1 Plán účetních odpisů (v Kč) 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 

Roční odpis 13 860 000 13 860 000 13 860 000 13 860 000 13 860 000 

Položka 2016 2017 2018 2019 2020 

Roční odpis 13 860 000 13 860 000 13 860 000 13 860 000 13 860 000 

Zdroj: interní data společnosti 

Společnost vyčíslila i daňové odpisy, kdy se zařízení náleží do druhé odpisové 

skupiny, takže se pomocí daňových odpisů odepisuje 5 let. Z jednotlivých odpisů se vyčíslila 

daňová úspora. Daňová úspora byla vypočtena jako součin daňových odpisů a daňové sazby 

19%. Výše odpisů byla vypočtena z pořizovací ceny výrobního zařízení. 
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Tab. 3.2 Plán daňových odpisů (v Kč) 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 

Roční odpis 15 246 000 30 838 500 30 838 500 30 838 500 30 838 500 

Daňová úspora 2 896 740 5 859 315 5 859 315 5 859 315 5 859 315 

Zdroj: interní data společnosti a vlastní výpočet 

Plán tržeb 

Plánované tržby byly určeny jako výnosy z prodeje produktů, které budou vyráběny 

na této výrobní lince. Výnosy budou plynout z českého, slovenského a polského trhu. Tržby 

byly stanoveny finančním a marketingovým týmem.  

Tab. 3.3 Plán tržeb (v Kč) 

Položka  2011 2012 2013 2014 2015 

Tržby  82 350 483 411 198 169 511 402 598 631 777 511 692 622 191 

Položka 2016 2017 2018 2019 2020 

Tržby  692 622 191 692 622 191 692 622 191 692 622 191 692 622 191 

Zdroj: interní data společnosti 

Plán nákladů 

V předinvestiční fázi bylo důležité co nejpřesněji stanovit náklady investice. Náklady 

v plánu dělíme na náklady variabilní a fixní. Variabilní náklady představují výrobní náklady, 

které jsou určeny procentem tržeb. Toto procento bylo podnikem stanoveno na 60%. Fixní 

náklady se dělí na náklady brandové a segmentové. Brandové náklady představují především 

marketingovou podporu pro jednotlivé produkty, které budou na lince vyráběny. Segmentové 

náklady jsou náklady spojené s podporou produktů v jednotlivých segmentech trhu, například 

v gastro odvětví. Fixní náklady byly vyčísleny marketingovým a finančním týmem.  
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Tab. 3.4 Plán nákladů (v Kč) 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 

Výrobní náklady 49 410 290 246 718 902 306 841 559 379 066 506 415 573 315 

Celkové variabilní 

náklady 
49 410 290 246 718 902 306 841 559 379 066 506 415 573 315 

Brandové náklady 57 612 000 67 912 000 50 596 000 50 596 000 53 872 000 

Segmentové náklady 20 228 000 20 976 000 18 976 000 18 976 000 18 976 000 

Celkové fixní náklady 77 840 000 88 888 000 69 572 000 69 572 000 72 848 000 

Celkové náklady 127 250 290 335 606 902 376 413 559 448 638 506 488 421 315 

Položka 2016 2017 2018 2019 2020 

Výrobní náklady 415 573 315 415 573 315 415 573 315 415 573 315 415 573 315 

Celkové variabilní 

náklady 

53 872 000 53 872 000 53 872 000 53 872 000 53 872 000 

Brandové náklady 53 872 000 53 872 000 53 872 000 53 872 000 53 872 000 

Segmentové náklady 18 976 000 18 976 000 18 976 000 18 976 000 18 976 000 

Celkové fixní náklady 72 848 000 72 848 000 72 848 000 72 848 000 72 848 000 

Celkové náklady 488 421 315 488 421 315 488 421 315 488 421 315 488 421 315 

Zdroj: interní data společnosti 

Plánovaný čistý zisk z investice 

Čistý zisk z investice bývá podnikem velmi často důkladně sledován. Určí se pomocí 

hrubého zisku, neboli rozdílem všech tržeb a všech nákladů. K nákladům je potřeba přičíst 

ještě účetní odpisy. Čistá zisk představuje hrubý zisk po zdanění. Daň je určena z kladného 

hrubého zisku, který se násobí sazbou daně. Jak již bylo uvedeno výše, ta byla stanovena 

po celou dobu životnosti investice na 19 %. Od této daně se odečte ještě daňové zvýhodnění, 

které vyplývá z daňových odpisů. 
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Tab. 3.5 Plánovaný čistý zisk z investice (v Kč) 

Položka  2011 2012 2013 2014 2015 

Výnosy 82 350 483 411 198 169 511 402 598 631 777 511 692 622 191 

Náklady 127 250 290 335 606 902 376 413 559 448 638 506 488 421 315 

Odpisy  13 860 000 13 860 000 13 860 000 13 860 000 13 860 000 

Hrubý zisk -56 449 807 61 731 268 121 129 039 169 279 004 190 340 877 

Celková daň  -5 266 800 9 095 541 20 381 117 29 529 611 33 531 367 

Čistý zisk -51 183 007 52 635 727 100 747 922 139 749 393 156 809 510 

Položka 2016 2017 2018 2019 2020 

Výnosy 692 622 191 692 622 191 692 622 191 692 622 191 692 622 191 

Náklady 488 421 315 488 421 315 488 421 315 488 421 315 488 421 315 

Odpisy  13 860 000 13 860 000 13 860 000 13 860 000 13 860 000 

Hrubý zisk 190 340 877 190 340 877 190 340 877 190 340 877 190 340 877 

Celková daň 38 798 167 38 798 167 38 798 167 38 798 167 38 798 167 

Čistý zisk 151 542 710 151 542 710 151 542 710 151 542 710 151 542 710 

Zdroj: interní data společnosti 

Plánovaný čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál představuje část oběžného majetku, která se během roku mění 

na pohotové prostředky. Po úhradě veškerých krátkodobých závazků lze tento kapitál použít 

k dalšímu rozvoji podnikatelské činnosti. Výši plánovaného čistého pracovního kapitálu 

určíme jako 25% násobek z rozdílu tržeb mezi daným rokem a prvním rokem provozu 

investice.  

Tab. 3.6 Plánovaný čistý pracovní kapitál (v Kč) 

Položka  2011 2012 2013 2014 2015 

ČPK 2 0587 621 82 211 921 107 263 029 137 356 757 152 567 927 

Změna ČPK 20 587 621 61 624 301 25 051 107 30 093 728 15 211 170 

Položka  2016 2017 2018 2019 2020 

ČPK 152 567 927 152 567 927 152 567 927 152 567 927 152 567 927 

Změna ČPK 0 0 0 0 0 

Zdroj: interní data společnosti 

Plánované investiční výdaje 

Plánovaná celková cena výrobní linky činila 138 600 000 Kč a podnik měl dostat 

dotaci na toto zařízení v hodnotě 62 370 000 Kč. V roce 2010, tedy rok před uvedením 
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investice do provozu, podnik zaplatil částku, která odpovídala výši dotace. V následujícím 

roce dle plánu, tuto dotaci podnik obdržel a doplatil zbytek celkové ceny investice. Investice 

byla uhrazena z 62 370 000 Kč vydaných v roce 2010 z vlastních zdrojů, v roce 2011 z dotace 

v částce 62 370 000 Kč a v tomto roce se ještě doplatil zbytek ceny investice v hodnotě 

13.860 000 Kč. 

Tab. 3.7 Plánované investiční výdaje (v Kč) 

Položka  2010 2011 

Cena investice  138 600 000 

Dotace   62 370 000 

Celkové peněžní 

výdaje podniku 
62 370 000 13 860 000 

Zdroj: interní data společnosti 

Plánovaný diskontní faktor 

Podnik si určil pro tento projekt hodnotu celkových nákladů kapitálu neboli WACC 

ve výši 12 %. Tato hodnota byla odvozena od celopodnikové hodnoty WACC a byla 

navýšena o rizikovou přirážku, která činila zhruba 4 %. V případě, že budeme pracovat 

s touto hodnotou po celou dobu životnosti investice, bude diskontní faktor odpovídat 

hodnotám v následující tabulce. 

Tab. 3.8 Diskontní faktor při WACC 12 % 

Položka  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Diskontní faktor 1.00 0.89 0.80 0.71 0.64 0.57 

Položka 2016 2017 2018 2019 2020 

Diskontní faktor 0.51 0.45 0.40 0.36 0.32 

Zdroj: interní data společnosti 

Pokud si ovšem určíme hodnotu celkových nákladů kapitálu WACC pomocí modelu 

CAMP. WACC je vypočten z výše bezrizikové sazby v hodnotě výnosu desetiletých státních 

dluhopisů, akciové rizikové prémie, kterou podniku určila auditová společnost 

PriceWaterhouseCoopers a hodnoty koeficientu β získaného z internetové stránky 

Damodaran. Tímto výpočtem byla získána hodnota WACC 7,49 %. Pro tuto hodnotu 

je diskontní faktor odpovídat hodnotám v následující tabulce. 
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Tab. 3.9 Diskontní faktor při WACC 7,49 % 

Položka 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Diskontní faktor 1.00 0.93 0.87 0.81 0.75 0.70 

Položka 2016 2017 2018 2019 2020 

Diskontní faktor 0.65 0.60 0.56 0.52 0.49 

Zdroj: interní data společnosti 

Plánované peněžní toky z investice 

Volné peněžní toky z investice neboli FCF jsou dány rozdílem celkových příjmů 

plynoucích z dané investice a kapitálových výdajů. Tyto volné peněžní toky jsou dále 

diskontovány hodnotou diskontního faktoru, která byla vyčíslena v předchozích tabulkách. 

Budeme tedy i nadále pracovat ve dvou variantách s WACC 7,49 % a s WACC 12 %. 

V roce 2020 budou tržby navýšeny o hodnotu, která odpovídá konečnému stavu 

čistého pracovního kapitálu, který bude po ukončení investice prodán.  

Tab. 3.10 Plánované peněžní toky při WACC 12 % a 7,49 %(v Kč) 

Položka  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

FCF -62 370 000 -136 450 627 4 871 426 89 556 815 123 515 665 155 458 340 

DF (WACC 

12 %) 
1.00 0.89 0.80 0.71 0.64 0.57 

Diskontovaná 

FCF 
-62 370 000 -121 830 917 3 883 471 63 744 772 78 496 438 88 211 237 

DF (WACC 

7,49 %) 
1.00 0.93 0.87 0.81 0.75 0.70 

Diskontovaná 

FCF 
-62 370 000 -126 941 916 4 216 141 72 108 619 92 520 952 108 333 205 

Položka  2016 2017 2018 2019 2020 

FCF 165 402 710 165 402 710 165 402 710 165 402 710 317 970 637 

DF (WACC 

12 %) 
0.51 0.45 0.40 0.36 0.32 

Diskontovaná 

FCF 

83 798 160 74 819 786 66 803 380 59 645 875 102 378 035 

DF (WACC 

7,49 %) 
0.65 0.60 0.56 0.52 0.49 

Diskontovaná 

FCF 

107 230 838 99 758 339 92 806 570 86 339 243 154 412 390 

Zdroj: interní data společnosti 
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Kritéria hodnocení plánované efektivnosti investice 

Jako nejdůležitější kritérium pro hodnocení investice si společnost zvolila kritérium 

čisté současné hodnoty NPV, dále pak vnitřní výnosové procento IRR a také diskontovanou 

dobu návratnosti investice DPP. I na tato kritéria budeme pohlížet ve dvou variantách. Výše 

NPV je vypočtena pomocí vzorce 2.25 a představuje rozdíl mezi současnou hodnotou všech 

budoucích příjmů a současnou hodnotou všech kapitálových výdajů spojených s investicí. 

Ukazatel IRR je vyčíslen pomocí programu MS Excel funkcí MÍRA VÝNOSNOSTI.  

Tab. 3.11 Kritéria hodnocení investice 

Ukazatel  Symbol Vzorec Hodnota 

Čistá současná hodnota (Kč) při 

WACC 12 % 
NPV 2.25 505 286 513 

Vnitřní míra výnosnosti (%) při 

WACC 12 % 
IRR 2.31 51% 

Diskontovaná doba návratnosti při 

WACC 12 % 
DPP 2.33 3 roky a 260 dní 

Čistá současná hodnota (Kč) při 

WACC 7,49 % 
NPV 2.25 701 713 524 

Vnitřní míra výnosnosti (%) při 

WACC 7,49 % 
IRR 2.31 51% 

Diskontovaná doba návratnosti při 

WACC 7,49 % 
DPP 2.33 3 roky a 297 dní 

Zdroj: vlastní výpočet 
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4. Postaudit investičního projektu a zhodnocení výsledků 

V této kapitole bude proveden samotný postaudit investičního projektu, který spočívá 

ve srovnání plánovaných hodnot investičního projektu s hodnotami dosaženými během 

prvních čtyř let provozu investice. Pomocí kritéria čisté současné hodnoty na bázi peněžních 

toků jsou porovnávány hodnoty plánované a skutečné. Analýza odchylek je provedena 

pomocí metody pyramidového rozkladu vybraného kritéria čisté současné hodnoty. 

Porovnání je založeno na interních datech společnosti v kombinaci s vlastními 

výpočty. Zhodnocení je aplikováno na letech 2011 až 2014. Dále je potřeba vytvořit 

dlouhodobý plán pro následující roku 2015 až 2020, aby bylo možné určit celkovou hodnotu 

čisté současné hodnoty a dalších kritérií a aby byla provedena analýza vlivů změn na celkové 

NPV. 

Dlouhodobý plán vychází z plánovaných tržeb a nákladů. U dalších hodnot, jako jsou 

odpisy, diskontní faktor, celková daň aj., dochází k určitým změnám. Pro účely postauditu 

se provádí porovnání skutečných hodnot z let 2011 až 2014 a plánovaných hodnot z let 2015 

až 2020 s hodnotami určenými  finančním plánem z předinvestiční fáze projektu. Provádíme 

dvojí porovnání, neboť u hodnot z předinvestiční fáze projektu docházíme ke dvěma 

variantám. První varianta pracuje s celkovými náklady kapitálu WACC 7,49 % určenými 

pomocí modelu CAMP. Druhá varianta WACC 12 % obsahuje rizikovou přirážku určenou 

finančním oddělením společnosti. Sledujeme, jak se při použití rozdílných hodnot WACC 

mění pořadí vlivů na celkovou odchylku čisté současné hodnoty. 

4.1 Skutečné hodnoty plynoucí z investice 

Některé vstupní parametry investice, jako je doba životnosti nebo uvedení investice 

do provozu, zůstaly totožné s plánem. Oproti tomu pořizovací cena a s ní spojená dotace 

a odpisy se změnily. Dle předpokladu ke změnám došlo i v tržbách a nákladech, a to nejen 

díky pohybu měnového kurzu. V následujících tabulkách jsou uvedeny skutečné hodnoty, 

které investice generovala v prvních čtyřech letech provozu.  

Investiční výdaje 

V roce 2010 dle plánu podnik zaplatil částku, která odpovídala původní hodnotě 

dotace, ta byla 62 370 000 Kč. Ovšem následující rok se celková cena výrobního zařízení 

snížila na 128 279 102 Kč, což bylo zapříčiněno například změnou kurzu nebo jinými 
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okolnostmi. Díky této změně se i částka připadající na dotaci snížila, a to na 44 789 730 Kč. 

Výsledný výdaj peněžních prostředků v roce 2011 je částka, která odpovídá skutečné ceně 

investice snížené o připsanou dotaci a o peněžní výdaj z předchozího roku, což 

je 21 119 372 Kč. Celková investice tedy společnost stála 83 489 372 Kč. 

Tab. 4.1 Investiční výdaje(v Kč) 

Položka  2010 2011 

Cena investice   - 128 279 102 

Dotace   44 789 730 

Celkové peněžní výdaje podniku - 62 370 000 - 21 119 372 

Zdroj: interní data společnosti 

Odpisy výrobního stroje 

Podnik odepisuje pomocí účetních odpisů výrobní zařízení po dobu životnosti 

investice, která je 10 let. Díky změně pořizovací ceny jsou skutečné odpisy odlišné 

od plánovaných. Výrobní zařízení se odepisuje v hodnotě 128 279 102 Kč.  

Tab. 4.2 Účetní odpisy (v Kč) 

Položka 2011 2012 2013 2014 

Roční odpis 12 827 910 12 827 910 12 827 910 12 827 910 

Zdroj: interní data společnosti 

Pro účely daňových odpisů toto výrobní zařízení připadá do druhé odpisové skupiny 

a odepisuje se 5 let. Tyto odpisy jsou vypočteny z celkové pořizovací ceny zařízení, stejně 

jako u předchozích účetních odpisů. Daňová úspora je vyjádřena součinem daňového odpisu 

a daňové sazby, která ve všech sledovaných letech měla hodnotu 19 %. 

Tab. 4.3 Daňové odpisy (v Kč) 

Položka 2011 2012 2013 2014 

Roční odpis 9 183 831 18 576 385 18 576 385 18 576 385 

Daňová úspora 1 744 928 3 529 513 3 529 513 3 529 513 

Zdroj: interní data společnosti a vlastní výpočet 

Tržby investice 

Tržby v letech 2011 až 2014 jsou získány z interních dat společnosti. Ve všech 

sledovaných letech se skutečné tržby od plánovaných lišily. V prvním roce podnik dosáhl 

vyšších skutečných tržeb, než byly plánované. V dalších sledovaných letech byly skutečné 

tržby znatelně nižší než ty, které byly stanované plánem. Tento znatelný pokles tržeb 
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je způsoben i poklesem celého tohoto odvětví. Především nápoje vyráběné na této výrobní 

lince nepatří mezi nejziskovější produkty.  

Tab. 4.4 Tržby investice (v Kč) 

Položka  2011 2012 2013 2014 

Tržby  143 667 365 210 061 244 234 273 685 221 130 608 

Zdroj: interní data společnosti 

Náklady investice 

Náklady, stejně jako tržby, jsou čerpány z interních dat společnosti. Celková změna 

nákladů ve sledovaných letech odpovídá sníženým tržbám. Mezi variabilní náklady patří 

výrobní náklady a náklady logistické, které jsou ovlivněny objemem výroby. V plánu byly 

logistické náklady zahrnuty do nákladů výrobních. I marketingové náklady spojené s výrobky 

této linky jsou nižší, než byly plánované. 

Tab. 4.5 Náklady investice (v Kč) 

Položka 2011 2012 2013 2014 

Výrobní náklady 85 147 700 159 310 616 186 079 061 171 467 140 

Logistické náklady 8 781 826 10 699 878 9 749 254 10 769 438 

Celkové variabilní náklady 93 929 526 170 010 494 195 828 316 182 236 577 

Marketingové výdaje 20 490 072 21 073 839 22 837 241 28 450 403 

Celkové náklady 114 419 597 191 084 333 218 665 557 210 686 981 

Zdroj: interní data společnosti 

Čistý zisk z investice 

Čistý zisk plynoucí z jednotlivých výrobních linek není příliš sledovaným kritériem 

společnosti. Společnost spíše sleduje EBITDU pro jednotlivá výrobní zařízení nebo pro určité 

skupiny produktů. V případě námi sledovaného zařízení se jedná o sirupy, nápoje pro děti 

a jiné nesycené nápoje. Pro potřeby této bakalářské práce je čistý zisk vyčíslen jako provozní 

zisk neboli EBTDA snížená o účetní odpisy příslušného výrobního zařízení. Tímto získáváme 

EBT a odečtením daně je vyčíslen EAT. Daň je vypočtena z EBT, který se násobí daňovou 

sazbou pro jednotlivá léta, což ve všech sledovaných letech bylo 19 % a počítáme i 

s daňovým zvýhodněním, které vyplývá z daňových odpisů. 
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Tab. 4.6 Čistý zisk z investice (v Kč) 

Položka  2011 2012 2013 2014 

Tržby 143 667 365 210 061 244 234 273 685 221 130 608 

Náklady 114 419 597 191 084 333 218 665 557 210 686 981 

EBITDA 29 247 767 18 976 911 15 608 128 10 443 628 

Odpisy  12 827 910 12 827 910 12 827 910 12 827 910 

EBT 16 419 857 6 149 001 2 780 218 -2 384 283 

Celková daň  438 740 -4 254 689 -4 894 758 -5 422 999 

EAT 28 809 028 23 231 600 20 502 885 15 866 627 

Zdroj: interní data společnosti a vlastní výpočet 

Čistý pracovní kapitál 

Společnost bohužel ve svém interním účetnictví položky čistého pracovního kapitálu, 

mezi které patří zásoby, pohledávky a krátkodobé závazky nemá přirazeny k jednotlivým 

výrobním zařízením, takže kalkulujeme s hodnotami určenými v plánu. 

Tab. 4.7 Čistý pracovní kapitál (v Kč) 

Položka  2011 2012 2013 2014 

ČPK 20 587 621 82 211 921 107 263 029 137 356 757 

Změna ČPK 20 587 621 61 624 301 25 051 107 30 093 728 

Zdroj: interní data společnosti 

Náklady kapitálu 

Celkové náklady kapitálu (WACC) jsou určeny pomocí modelu CAMP. Tento 

kapitálový model je vhodné použít pro tuto společnost, neboť její akcie jsou obchodovány 

na burze. Pro výpočet je potřeba určit hodnotu bezrizikové sazby, která odpovídá výnosu 

desetiletých státních dluhopisů. K této hodnotě se přičte součin akciové rizikové prémie 

a rizikového faktoru celého odvětví určeného pomocí koeficientu β. Velikost rizikové prémie 

pro celý podnik určila auditová společnost PriceWaterhouseCoopers. Velikost koeficientu β 

pro jednotlivé roky lze čerpat z internetové stránky Damodaran, kde jsou uvedena jednotlivá 

odvětví. Tímto způsobem se ve společnosti obecně určují celkové náklady kapitálu, pouze 

koeficient β se zjišťuje z jiných zdrojů. 
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Tab. 4.7 Určení WACC  

rok 
Bezriziková sazba 

Akciová riziková 

prémie 
Koeficient beta WACC 

2010 
3.88% 5% 0.7213 7.49% 

2011 
3.71% 5% 0.7499 7.46% 

2012 
2.78% 5% 0.6994 6.28% 

2013 
2.11% 5% 0.8590 6.41% 

2014 
1.58% 5% 0.8244 5.70% 

Zdroj: interní data společnosti, www.cnb.cz, //pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 

Diskontní faktor 

Diskontní faktor je důležitý pro zjištění peněžních toků z projektu. Pro jeho výpočet 

jsou použity zjištěné hodnoty nákladů kapitálu jednotlivých let uvedené v předchozí tabulce.  

Tab. 4.7 Diskontní faktor 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

WACC 7.49% 7.46% 6.28% 6.41% 5.70% 

Diskontní faktor 1.00 0.8658 0.8146 0.7656 0.7243 

Zdroj: vlastní výpočet 

Peněžní toky investice 

Volné peněžní toky, představují rozdíl mezi příjmy plynoucími z investice 

a kapitálovými výdaji. Výpočet se provádí tak, že se od EAT odečte změna čistého 

pracovního kapitálu a přičte se hodnota účetních odpisů. Tyto volné peněžní toky jsou 

v jednotlivých letech diskontovány diskontním faktorem. V roce 2010 až 2014 jsou uvedeny 

skutečné peněžní toky, kterých podnik dosáhl. 

Tab. 4.7 Peněžní toky (v Kč) 

Rok  2010 2011 2012 2013 2014 

FCF -62 370 000 -70 055 -25 564 791 8 279 688 -1 399 191 

Diskontní faktor  1.00 0.8658 0.8146 0.7656 0.7243 

Diskontované FCF -62 370 000 -60 650 -20 825 298 6 338 615 -1 013 425 

Zdroj: vlastní výpočet 

4.2 Finanční plán pro roky 2015 – 2020 

Pro výpočet kritéria čisté současné hodnoty je nutné vyčíslit hodnoty diskontovaných 

volných peněžních toků pro všechny roky životnosti investice. Pro rok 2015 až 2020 je určena 

výše tržeb a nákladů na základě původního finančního plánu z předinvestiční fáze projektu. 
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Díky těmto shodným hodnotám je i výše EBITDY beze změny. Ke změně ovšem dochází již 

u odpisů. Díky jiné pořizovací ceně výrobního zařízení je výše odpisů rozdílná. Tato změna 

ovlivní velikost EBT, výši daně i čistý zisk EAT. Nové hodnoty jsou uvedeny v následující 

tabulce. 

Tab. 4.8 Dlouhodobý finanční plán (v Kč) 

Rok  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Tržby 692 622 191 692 622 191 692 622 191 692 622 191 692 622 191 692 622 191 

Náklady 488 421 315 488 421 315 488 421 315 488 421 315 488 421 315 488 421 315 

EBITDA 204 200 877 204 200 877 204 200 877 204 200 877 204 200 877 204 200 877 

Odpisy 12 827 910 12 827 910 12 827 910 12 827 910 12 827 910 12 827 910 

EBT 191 372 966 191 372 966 191 372 966 191 372 966 191 372 966 191 372 966 

Daň 30 937 865 36 360 864 36 360 864 36 360 864 36 360 864 36 360 864 

EAT 160 435 102 155 012 103 155 012 103 155 012 103 155 012 103 155 012 103 

Zdroj: vlastní výpočet 

Pokud máme vyčíslen čistý zisk, můžeme přistoupit k výpočtu volných 

diskontovaných peněžních toků. Volné peněžní toky jsou určeny velikostí EAT, od kterého 

se odečte změna ČPK a přičtou se odpisy. Tato hodnota je diskontována diskontním faktorem, 

kde hodnota WACC je určena pomocí modelu CAMP. Hodnota WACC pro roky 2015 

až 2020 je určena v konstantní výši, která vyplývá z poslední známé hodnoty WACC pro rok 

2014, která je 5,70%. Změna čistého pracovního kapitálu je shodná s plánovanou. Stejně jako 

v plánu v posledním roce investice bude prodán čistý pracovní kapitál. 

Tab. 4.9 Dlouhodobý finanční plán (v Kč) 

Rok  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

EAT 160 435 102 155 012 103 155 012 103 155 012 103 155 012 103 155 012 103 

Změna ČPK 15 211 170 0 0 0 0 0 

Odpisy 12 827 910 12 827 910 12 827 910 12 827 910 12 827 910 12 827 910 

FCF 158 051 842 167 840 013 167 840 013 167 840 013 167 840 013 320 407 940 

DF 0.6852 0.6483 0.6134 0.5803 0.5490 0.5194 

Disk. FCF 108 304 892 108 812 320 102 946 627 97 397 133 92 146 793 166 426 333 

Zdroj: vlastní výpočet 
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4.3 Kritéria hodnocení efektivnosti investice 

Na základě skutečných hodnot, které generuje projekt a hodnot určených pomocí 

finančního plánu na rok 2015 až 2020, lze vyjádřit nové hodnoty všech sledovaných kritérií 

hodnotící efektivnost investice. Hlavním kritériem je čistá současná hodnota, dalšími jsou 

vnitřní míra výnosnosti a diskontovaná doba návratnosti. 

Tab. 4.10 Kritéria hodnocení efektivnosti investice 

Ukazatel  Symbol Vzorec Hodnota  

Čistá současná hodnota (Kč)  NPV 2.25 598 103 342 

Vnitřní míra výnosnosti (%)  IRR 2.31 47 % 

Diskontovaná doba návratnosti  DPP 2.33 3 roky 260 dní 

Zdroj: vlastní výpočet 

Skutečná čistá současná hodnota se díky změně dosažených hodnot v prvních čtyřech 

letech provozu investice poměrně výrazně liší od plánované NPV. Při porovnání skutečné 

čisté současné hodnoty s plánovanou, kde nepřihlížíme k rizikové přirážce a celkové náklady 

kapitálu jsou tedy ve výši 7,49 %, dosahuje skutečná NPV nižších hodnot, než byly 

plánované. Oproti tomu, při srovnání s druhou plánovanou výší tohoto kritéria, kde 

kalkulujeme s WACC 12 %, je skutečná hodnota vyšší, než byla plánovaná. Vnitřní míra 

výnosnosti je oproti plánované nižší, ale tato změna není tak výrazná, jedná se jen o 4 %. 

Doba návratnosti investice je 3 roky a 260 dní, a je shodná s dobou návratnosti u varianty 

plánu s rizikovou přirážkou. V porovnání s druhou variantou je skutečná doba návratnosti 

nepatrně kratší. 

4.4 Analýza odchylek 

Pomocí analýzy odchylek dochází k důkladnějšímu porovnání plánovaných 

a skutečných hodnot. Analýza je provedena u výchozího kritéria projektu, kterým je čistá 

současná hodnota a následně jejím pyramidovým rozkladem. Základem je srovnání kritéria 

NPV v obou jeho variantách a určení relativní a absolutní odchylky. 

Tab. 4.11 Odchylky plánované a skutečné NPV 

Srovnání Absolutní odchylka Relativní odchylka 

NPV skutečná – NPV plán (WACC 7,49%) -103 610 183 -14.77 % 

NPV skutečná – NPV plán (WACC 12%) 92 816 829 18 37 % 

Zdroj: vlastní výpočet 
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Nyní je důležité zjistit, které faktory měly největší vliv na změnu ukazatele NPV. 

Pomocí pyramidového rozkladu určíme výši vlivů jednotlivých faktorů ve všech letech 

životnosti investice a následně i jejich celkový vliv na změnu NPV. Díky existenci dvou 

plánů, provádíme i dva pyramidové rozklady. Můžeme sledovat, jak změna hodnoty 

celkových nákladů kapitálů ovlivní výši a pořadí vlivů jednotlivých faktorů. 

Čistá současná hodnota představuje sumu diskontovaných volných peněžních toků 

z investice v jednotlivých letech. V následující tabulce, můžeme vidět, který rok měl největší 

vliv na změnu tohoto kritéria. 

Tab. 4.12 Vlivy disk. FCF na změnu NPV 

 Disk. FCF při WACC 7,49 % Disk. FCF při WACC 12 % 

rok abs. vliv rel. vliv pořadí abs. vliv rel. vliv pořadí 

2011 
71 062 487 -68.59% 2 68 198 892 73.48% 2 

2012 
-27 833 417 26.86% 4 -27 280 448 -29.39% 7 

2013 
-68 367 419 65.99% 3 -59 702 299 -64.32% 4 

2014 
-95 950 789 92.61% 1 -81 559 990 -87.87% 1 

2015 
-2 276 334 2.20% 8 18 263 185 19.68% 10 

2016 
-125 755 0.12% 10 23 679 997 25.51% 9 

2017 
1 600 021 -1.54% 9 26 935 625 29.02% 8 

2018 
3 112 976 -3.00% 7 29 530 167 31.82% 6 

2019 
4 432 931 -4.28% 6 31 551 287 33.99% 5 

2020 
10 735 115 -10.36% 5 63 200 413 68.09% 3 

Zdroj: vlastní výpočet 

Při srovnání vlivů, si můžeme všimnout, že největší podíl na změnu NPV má v obou 

variantách rok 2014. Dále ovšem nastává změna, neboť při použití nákladů kapitálu bez 

rizikové přirážky, mají roky 2015 až 2020 jen malý vliv na celkovou změnu. Při druhé 

variantě, kde je WACC 12 % mají roky 2015 až 2020 výraznější vliv na celkovou změnu čisté 

současné hodnoty, neboť je změna diskontního faktoru výraznější než u předchozí varianty. 

Při analýze odchylek analyzujeme vlivy 8 klíčových faktorů, které se podílejí na změně 

klíčového ukazatele. Vlivy sledujeme v jednotlivých letech investice a zajímá nás i celkový 

vliv na změnu NPV. V následující tabulce jsou uvedeny vlivy těchto faktorů při porovnání 

NPV skutečného s NPV plánovaného u projektu s WACC 7,49 %. Pro větší přehlednost jsou 

uvedeny jen relativní vlivy (RV) a pořadí ukazatelů (P), absolutní vlivy jsou uvedeny 

v příloze č. 23. 
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Tab. 4.13 Vlivy všech faktorů na změnu NPV (WACC 7,49 %) 

 DF odpisy Δ ČPK Δ KV daň odpisy tržby náklady 

Rok RV P RV P RV P RV P RV P RV P RV P RV P 

2011 3% 5 -1% 7 0% 8 -9% 3 5% 4 -1% 6 131% 1 -27% 2 

2012 -2% 5 3% 4 0% 7 0% 7 15% 3 1% 6 48% 1 34% 2 

2013 3% 4 1% 5 0% 7 0% 7 15% 3 1% 6 51% 1 29% 2 

2014 2% 4 1% 5 0% 7 0% 7 15% 3 0% 6 52% 1 30% 2 

2015 81% 1 31% 2 0% 5 0% 5 -5% 4 -8% 3 0% 5 0% 5 

2016 -1% 4 532% 1 0% 5 0% 5 -69% 3 -362% 2 0% 5 0% 5 

2017 107% 1 -39% 2 0% 5 0% 5 5% 4 27% 3 0% 5 0% 5 

2018 104% 1 -19% 2 0% 5 0% 5 2% 4 13% 3 0% 5 0% 5 

2019 102% 1 -12% 2 0% 5 0% 5 2% 4 8% 3 0% 5 0% 5 

2020 101% 1 -5% 2 0% 5 0% 5 1% 4 3% 3 0% 5 0% 5 

Cel. -17% 3 6% 4 0% 8 6% 5 24% 2 0% 7 4% 6 75% 1 

Zdroj: vlastní výpočet 

Faktorem, který nejvíce ovlivnil změnu klíčového kritéria NPV jsou náklady. Změna 

nákladů byla zapříčiněna především rozdílným objemem produkce a s ním spojenou změnou 

tržeb. Ty ovšem oproti nákladům nemají v celkovém hodnocení až takový vliv. Toto 

je zapříčiněno především faktem, že firma v prvním roce provozu investice, generovala 

mnohem vyšší tržby, než jaké určil plán. V dalších letech se tržby od plánu lišily v opačném 

směru, byly výrazně nižší. Snížení bylo způsobeno především změnou situace na trhu. 

I přesto, že v prvních čtyřech letech provozu investice je změna tržeb nejdůležitějším vlivem, 

který působí na změnu diskontovaných volných peněžních toků, v celkovém hodnocení vlivů 

na změnu NPV zaujímají tržby až šestou pozici.  

Další příčinou, která ovlivnila výslednou čistou současnou hodnotu, byla výše daně 

zapříčiněna rozdílným EBT. Vliv této změny na celkovou NPV je druhým nejdůležitějším 

v celkovém hodnocení, ovšem na změnu v jednotlivých letech nemá zásadní vliv. 

Diskontní faktor působí na změnu NPV hlavně v posledních letech životnosti 

investice, a to hlavně z důvodu shody tržeb a nákladů v letech 2015 až 2020. Tento faktor 

jako jediný působí na změnu NPV v opačném smyslu (relativní odchylka v záporné hodnotě), 

než je výsledná změna čisté současné hodnoty, a to především z toho důvodů, že výše WACC 

je pro léta 2015 až 2020 o necelé dvě procenta nižší než jsme plánovali. 
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Kapitálové výdaje jsou ve skutečnosti vyšší, než byly plánované. Proto i ty mají vliv 

na ta, že skutečná NPV je nižší než jakou určil plán. 

Na odpisy je v tomto rozkladu pohlíženo ze dvou hledisek. Nejprve jsou součástí EBT, 

ze kterého se počítá například výše daně a nebo čistý zisk, kde nemá jejich změna příliš velký 

vliv na výslednou změnu NPV. Druhé využití odpisů je pro výpočet volných peněžních toků. 

K EAT přičítáme výši odpisů a odečítáme změnu čistého pracovního kapitálu. Čistý pracovní 

kapitál nemá žádný vliv na změnu NPV, neboť jeho hodnoty jsou v plánu i ve skutečnosti 

shodné, jak již bylo uvedeno výše. 

V následující tabulce porovnáváme skutečnost s hodnotami plánu, kde je v celkové 

hodnotě nákladů kapitálu zohledněna riziková přirážka. Pro větší přehlednost jsou uvedeny 

jen relativní vlivy (RV) a pořadí ukazatelů (P), absolutní vlivy jsou uvedeny v příloze č. 24. 

Tab. 4.13 Vlivy všech faktorů na změnu NPV (WACC 12 %) 

 DF odpisy Δ ČPK Δ KV daň odpisy tržby náklady 

Rok RV P RV P RV P RV P RV P RV P RV P RV P 

2011 2% 5 -1% 7 0% 8 -9% 3 5% 4 -1% 6 134% 1 -28% 2 

2012 1% 6 3% 4 0% 7 0% 7 15% 3 1% 5 47% 1 33% 2 

2013 -5% 4 1% 5 0% 7 0% 7 16% 3 1% 6 55% 1 31% 2 

2014 -7% 4 1% 6 0% 7 0% 7 17% 3 1% 5 56% 1 33% 2 

2015 102% 1 -4% 2 0% 5 0% 5 1% 4 1% 3 0% 5 0% 5 

2016 100% 1 -3% 2 0% 5 0% 5 0% 4 2% 3 0% 5 0% 5 

2017 100% 1 -2% 2 0% 5 0% 5 0% 4 1% 3 0% 5 0% 5 

2018 100% 1 -2% 2 0% 5 0% 5 0% 4 1% 3 0% 5 0% 5 

2019 100% 1 -1% 2 0% 5 0% 5 0% 4 1% 3 0% 5 0% 5 

2020 100% 1 -1% 2 0% 5 0% 5 0% 4 0% 3 0% 5 0% 5 

Cel. 218.9% 1 -6.9% 4 0% 8 -6.9% 5 -25.5% 3 -0.4% 6 -0.03% 7 -79.3% 2 

Zdroj: vlastní výpočet 

Faktor, který nejvíce ovlivnil tuto variantu, je z pochopitelných důvodů diskontní 

faktor. V jednotlivých letech byla hodnota celkových nákladu kapitálu pro tuto variantu 

stanovena o více než 4,5 % vyšší než byla skutečná hodnota WACC určena podle modelu 

CAMP. Díky této změně je plánované NPV u této varianty výrazně nižší než u předchozí 

a ve srovnání s NPV skutečnou dosahuje nižších hodnot. Ostatní faktory mají na změnu stejný 

vliv jako u předchozí varianty. 
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4.5 Zhodnocení postauditu 

Provedení postauditu nás vede k zjištění, že projekt není tak ziskový, jak společnost 

předpokládala. Největší vliv na změnu čisté současné hodnoty investičního projektu 

má změna objemu tržeb. Rozdíl mezi skutečnými a plánovanými tržbami je způsoben jednak 

nadhodnocením plánů prodejů, ale také reflektuje situaci na trhu nealkoholických nápojů, 

jejichž prodej v čase klesá.  

I přesto je tato investice pro společnost velmi přínosná. Vlastnictví této výrobní linky 

s moderní technologií otevřelo firmě nové možnosti produkce, a to nejen vlastních, ale 

i licencovaných výrobků. V roce 2014 společnost mohla uzavřít důležitou licenční smlouvu se 

zahraničním výrobcem nesycených nápojů na licencovanou výrobu jejich výrobků pro český 

a slovenský trh. Díky této skutečnosti se výrazně podpoří využití výrobních kapacity této 

výrobní linky, čímž bude kompenzován dosavadní pokles tržeb.  

Podobná manažerská rozhodnutí vedou k posílení pozice společnosti na trhu 

s nealkoholickými nápoji. Vlastnictví této moderní technologie umožňuje neustálý inovativní 

rozvoj portfolia výrobků a společnost tak může pružněji reagovat na aktuální požadavky trhu.  
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5. Závěr 

Pro dlouhodobý růst podniku je potřeba neustále investovat do rozvoje společnosti 

a do nových výrobních technologií. Před samotným přijetím investice, je nutné provést 

důkladnou analýzu a rozhodnout, která ze zamýšlených investic bude pro společnost 

nejvýhodnější. Také je důležité v průběhu životnosti investici monitorovat a rozhodnout 

o jejím budoucím vývoji. Pro zefektivnění investičního rozhodování je velmi přínosné 

provádět po ukončení investice postaudit a zpětně investici zhodnotit a především se poučit 

z minulých chyb. 

Cílem této bakalářské práce bylo provedení postauditu investičního projektu, který 

realizovala společnost Kofola a.s. a jehož součástí byla analýza odchylek čisté současné 

hodnoty na bázi peněžních toků. 

V první části této práce byla objasněna metodologie investičního rozhodování, byla 

popsána jednotlivá hodnotící kritéria, především čistá současná hodnota, která byla stanovena 

jako klíčové kritérium pro hodnocení investice v praktické části bakalářské práce. Také byla 

popsána problematika postauditu, včetně pyramidového rozkladu klíčového kritéria čisté 

současné hodnoty a dále byla popsána analýza odchylek. 

Praktická část byla rozdělena na dvě kapitoly. První se věnovala představení 

společnosti a provedené investice. Byly zde uvedeny plánované hodnoty investice, které byly 

určeny finančním a marketingovým týmem společnosti v předinvestičné fázi projektu. A byla 

vypočteny kritéria hodnocení investice. Další kapitola se věnovala skutečným hodnotám, 

které investice generovala v prvních čtyřech letech provozu. Pro následující roky byl pro 

účely postauditu vytvořen dlouhodobý finanční plán, vycházející z hodnot původního 

investičního plánu, ve kterém ovšem došlo k určitým změnám. 

Závěr poslední kapitoly byl věnován samotnému postauditu. Na základě 

pyramidového rozkladu čisté současné hodnoty byly zjištěny absolutní a relativní odchylky 

klíčového kritéria. Ve variantě, kdy je srovnávaná skutečnost s plánem, při které byly celkové 

náklady kapitálu určeny pomocí modelu ocenění kapitálových aktiv, dosáhla odchylka 

záporných hodnot, takže plánovaná NPV byla vyšší než NPV skutečná. Největší vliv na tuto 

změnu měla výše nákladů. Ve druhé variantě, kdy byla srovnávána skutečnost s plánem, 

ve které byly plánované celkové náklady kapitálu navýšeny o rizikovou přirážku, dosáhla 
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odchylka kladných hodnot, plánovaná NPV byla nižší než NPV skutečná. Největší vliv 

na tuto změnu měl diskontní faktor. 

Postaudit investičního projektu nám poskytuje důležité informace, proč jsou plánované 

a skutečné hodnoty generované investicí rozdílné a které skutečnosti mají na tento rozdíl 

největší vliv. Tyto informace jsou důležitou zpětnou vazbou pro vedení společnosti 

a napomáhají budoucímu investičnímu rozhodování.  
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Příloha č. 1 

Přílohy  

Příloha č. 1  Finanční plán projektu 

Zdroj: interní data společnosti a vlastní výpočet

Finanční plán projektu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 v Kč 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

tržby 
 

82,350,483 411,198,169 511,402,598 631,777,511 692,622,191 692,622,191 692,622,191 692,622,191 692,622,191 692,622,191 

výrobní náklady (určeny na 60% tržeb) 
 

49,410,290 246,718,902 306,841,559 379,066,506 415,573,315 415,573,315 415,573,315 415,573,315 415,573,315 415,573,315 

celkové variabilní náklady 
 

49,410,290 246,718,902 306,841,559 379,066,506 415,573,315 415,573,315 415,573,315 415,573,315 415,573,315 415,573,315 

brandové fixní náklady 
 

57,612,000 67,912,000 50,596,000 50,596,000 53,872,000 53,872,000 53,872,000 53,872,000 53,872,000 53,872,000 

segmentové fixní náklady 
 

20,228,000 20,976,000 18,976,000 18,976,000 18,976,000 18,976,000 18,976,000 18,976,000 18,976,000 18,976,000 

celkové fixní náklady (marketingové náklady) 
 

77,840,000 88,888,000 69,572,000 69,572,000 72,848,000 72,848,000 72,848,000 72,848,000 72,848,000 72,848,000 

celkové náklady 
 

127,250,290 335,606,902 376,413,559 448,638,506 488,421,315 488,421,315 488,421,315 488,421,315 488,421,315 488,421,315 

provozní hospodářský výsledek EBITDA 
 

-44,899,807 75,591,268 134,989,039 183,139,004 204,200,877 204,200,877 204,200,877 204,200,877 204,200,877 204,200,877 

odpisy 
 

13,860,000 13,860,000 13,860,000 13,860,000 13,860,000 13,860,000 13,860,000 13,860,000 13,860,000 13,860,000 

EBT 
 

-58,759,807 61,731,268 121,129,039 169,279,004 190,340,877 190,340,877 190,340,877 190,340,877 190,340,877 190,340,877 

daň 
 

NEPRAVDA 11,728,941 23,014,517 32,163,011 36,164,767 36,164,767 36,164,767 36,164,767 36,164,767 36,164,767 

daňové odpisy pro daňové zvýhodnění 
 

15,246,000 30,838,500 30,838,500 30,838,500 30,838,500           

daňové zvýhodnění díky odpisům 
 

2,896,740 5,859,315 5,859,315 5,859,315 5,859,315           

celková daň 
 

-2,896,740 5,869,626 17,155,202 26,303,696 30,305,452 36,164,767 36,164,767 36,164,767 36,164,767 36,164,767 

EAT 
 

-55,863,067 55,861,642 103,973,837 142,975,308 160,035,425 154,176,110 154,176,110 154,176,110 154,176,110 154,176,110 

čistý pracovní kapitál 0 20,587,621 82,211,921 107,263,029 137,356,757 152,567,927 152,567,927 152,567,927 152,567,927 152,567,927 152,567,927 

změna čistého pracovního kapitálu 
 

20,587,621 61,624,301 25,051,107 30,093,728 15,211,170 0 0 0 0 0 

investice celková 
 

-138,600,000                   

dotace 
 

62,370,000                   

výdaj PP -62,370,000 -13,860,000                   

FCF (EAT + odpisy - změna ČPK) -62,370,000 -76,450,687 8,097,341 92,782,730 126,741,580 158,684,255 168,036,110 168,036,110 168,036,110 168,036,110 320,604,037 

diskontní faktor (WACC 2010) – 12 % 1.00 0.8929 0.7972 0.7118 0.6355 0.5674 0.5066 0.4523 0.4039 0.3606 0.3220 

FCF diskontované -62,370,000 -68,259,542 6,455,151 66,040,914 80,546,566 90,041,708 85,132,323 76,011,003 67,866,967 60,595,506 103,225,919 

diskontní faktor (WACC 2010) - 7.49 % 1.0000 0.9303 0.8655 0.8052 0.7491 0.6969 0.6483 0.6031 0.5611 0.5220 0.4856 

FCF diskontované -62,370,000 -71,123,138 7,008,119 74,706,034 94,937,364 110,581,226 108,938,075 101,346,606 94,284,157 87,713,862 155,691,218 



 

Příloha č. 2 

Příloha č. 2 Skutečné náklady pro roky 2011 - 2014 a finanční plán pro roky 2015 - 2020  

Skutečnost a Finanční plán projektu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

v Kč 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

tržby   143,667,365 210,061,244 234,273,685 221,130,608 692,622,191 692,622,191 692,622,191 692,622,191 692,622,191 692,622,191 

tržby celkové   143,667,365 210,061,244 234,273,685 221,130,608 692,622,191 692,622,191 692,622,191 692,622,191 692,622,191 692,622,191 

výrobní náklady    85,147,700 159,310,616 186,079,061 171,467,140 415,573,315 415,573,315 415,573,315 415,573,315 415,573,315 415,573,315 

logistické náklady    8,781,826 10,699,878 9,749,254 10,769,438             

celkové variabilní náklady   93,929,526 170,010,494 195,828,316 182,236,577 415,573,315 415,573,315 415,573,315 415,573,315 415,573,315 415,573,315 

marketingové náklady    20,490,072 21,073,839 22,837,241 28,450,403 72,848,000 72,848,000 72,848,000 72,848,000 72,848,000 72,848,000 

celkové fixní náklady   20,490,072 21,073,839 22,837,241 28,450,403 72,848,000 72,848,000 72,848,000 72,848,000 72,848,000 72,848,000 

celkové náklady   114,419,597 191,084,333 218,665,557 210,686,981 488,421,315 488,421,315 488,421,315 488,421,315 488,421,315 488,421,315 

EBTDA   29,247,767 18,976,911 15,608,128 10,443,628 204,200,877 204,200,877 204,200,877 204,200,877 204,200,877 204,200,877 

odpisy   12,827,910 12,827,910 12,827,910 12,827,910 12,827,910 12,827,910 12,827,910 12,827,910 12,827,910 12,827,910 

EBT   16,419,857 6,149,001 2,780,218 -2,384,283 191,372,966 191,372,966 191,372,966 191,372,966 191,372,966 191,372,966 

daň   3,119,773 1,168,310 528,241 NEPRAVDA 36,360,864 36,360,864 36,360,864 36,360,864 36,360,864 36,360,864 

daňové odpisy pro daňové zvýhodnění   14,110,701 28,542,100 28,542,100 28,542,100 28,542,100           

daňové zvýhodnění díky odpisům   2,681,033 5,422,999 5,422,999 5,422,999 5,422,999           

celková daň   438,740 -4,254,689 -4,894,758 -5,422,999 30,937,865 36,360,864 36,360,864 36,360,864 36,360,864 36,360,864 

EAT   28,809,028 23,231,600 20,502,885 15,866,627 160,435,102 155,012,103 155,012,103 155,012,103 155,012,103 155,012,103 

čistý pracovní kapitál   20,587,621 82,211,921 107,263,029 137,356,757 152,567,927 152,567,927 152,567,927 152,567,927 152,567,927 152,567,927 

změna čistého pracovního kapitálu   20,587,621 61,624,301 25,051,107 30,093,728 15,211,170 0 0 0 0 0 

investice celková   -128,279,102                   

dotace   44,789,730                   

výdaj PP -62370000 -21,119,372                   

FCF (EAT + odpisy - změna ČPK) -62,370,000 -70,055 -25,564,791 8,279,688 -1,399,191 158,051,842 167,840,013 167,840,013 167,840,013 167,840,013 320,407,940 

WACC v % 7.49% 7.46% 6.28% 6.41% 5.70% 5.70% 5.70% 5.70% 5.70% 5.70% 5.70% 

diskontní faktor 1 0.8658 0.8146 0.7656 0.7243 0.6852 0.6483 0.6134 0.5803 0.5490 0.5194 

FCF diskontované -62,370,000 -60,650 -20,825,298 6,338,615 -1,013,425 108,304,892 108,812,320 102,946,627 97,397,133 92,146,793 166,426,333 

Zdroj: interní data společnosti a vlastní výpočet 



 

Příloha č. 3 

Příloha č. 3 Pyramidový rozklad NPV (varianta WACC 7,49 %) pro rok 2011 

Ukazatel 
    

FCF disk. 2011 
   

plán (Kč) skutečnost (Kč) 
    

-71,123,138 -60,650 
   

rozdíl výnos 
    

71,062,487 -0.999147248 
   

absolutní vliv relativní vliv 
    

71,062,487 -68.59% 
   

           

           

   
FCF - 2011 

    
DF - 2011 

   
-76,450,687 -70,055 

  
* 

 
0.9303 0.8658 

   
76,380,633 -0.999083658 

    
-0.0646 -0.0694 

   
68,592,424 96.52% 

    
2,470,064 3.48% 

           

           
EAT - 2011 

 
odpisy - 2011 

 
změna ČPK - 2011 

 
kapitálové výdaje 

-55,863,067 28,809,028 + 13,860,000 12,827,910 - 20,587,621 20,587,621 
 

-13,860,000 -21,119,372 

84,672,094 -1.515707952 
 

-1,032,090 -0.074465354 
 

0 0 
 

-7,259,372 0.523764214 

76,038,440 110.86% 
 

-926,852 -1.35% 
 

0 0.00% 
 

-6,519,165 -9.50% 

           

           
EBT - 2011 

 
daň - 2011 

      
-58,759,807 16,419,857 - -2,896,740 438,740 

      
75,179,664 -1.279440285 

 
3,335,480 -1.1515 

      
72,808,176 95.75% 

 
3,230,264 4.25% 

      

           

           
EBITDA - 2011 

 
odpisy - 2011 

      
-44,899,807 29,247,767 - 13,860,000 12,827,910 

      
74,147,574 -1.651400741 

 
-1,032,090 -0.074465354 

      
73,835,928 101.41% 

 
-1,027,752 -1.41% 

      

           

           
tržby - 2011 

 
náklady - 2011 

      
82,350,483 143,667,365 - 127,250,290 114,419,597 

      
61,316,881 0.744584351 

 
-12,830,693 -0.1008 

      
93,374,814 126.46% 

 
-19,538,886 -26.46% 

      



 

Příloha č. 4 

Příloha č. 4 Pyramidový rozklad NPV (varianta WACC 7,49 %) pro rok 2012 

ukazatel 
    

FCF disk. 2012 
   

plán (Kč) skutečnost (Kč) 
    

7,008,119 -20,825,298 
   

rozdíl výnos 
    

-27,833,417 -3.971595899 
   

absolutní vliv relativní vliv 
    

-27,833,417 26.86% 
   

           

           

   
FCF - 2012 

    
DF - 2012 

   
8,097,341 -25,564,791 

  
* 

 
0.8655 0.8146 

   
-33,662,132 -4.157183321 

    
-0.0509 -0.0588 

   
-28,277,748 101.60% 

    
444,332 -1.60% 

           

           
EAT - 2012 

 
odpisy - 2012 

 
změna ČPK - 2012 

   
55,861,642 23,231,600 + 13,860,000 12,827,910 - 61,624,301 61,624,301 

   
-32,630,042 -0.584122502 

 
-1,032,090 -0.074465354 

 
0 0 

   
-27,410,745 96.93% 

 
-867,003 3.07% 

 
0 0.00% 

   

           

           
EBT - 2012 

 
daň - 2012 

      
61,731,268 6,149,001 - 5,869,626 -4,254,689 

      
-55,582,267 -0.900390823 

 
-10,124,315 -1.7249 

      
-23,187,195 84.59% 

 
-4,223,550 15.41% 

      

           

           
EBITDA - 2012 

 
odpisy - 2012 

      
75,591,268 18,976,911 - 13,860,000 12,827,910 

      
-56,614,357 -0.748953662 

 
-1,032,090 -0.074465354 

      
-22,772,057 98.21% 

 
-415,139 1.79% 

      

           

           
tržby - 2012 

 
náklady - 2012 

      
411,198,169 210,061,244 - 335,606,902 191,084,333 

      
-201,136,925 -0.489148397 

 
-144,522,569 -0.4306 

      
-13,250,906 58.19% 

 
-9,521,151 41.81% 

      



 

Příloha č. 5 

Příloha č. 5 Pyramidový rozklad NPV (varianta WACC 7,49 %) pro rok 2013 

ukazatel 
    

FCF disk. 2013 
   

plán (Kč) skutečnost (Kč) 
    

74,706,034 6,338,615 
   

rozdíl výnos 
    

-68,367,419 -0.915152564 
   

absolutní vliv relativní vliv 
    

-68,367,419 65.99% 
   

           

           

   
FCF - 2013 

    
DF - 2013 

   
92,782,730 8,279,688 

  
* 

 
0.8052 0.7656 

   
-84,503,041 -0.910762611 

    
-0.0396 -0.0492 

   
-66,365,893 97.07% 

    
-2,001,526 2.93% 

           

           
EAT - 2013 

 
odpisy - 2013 

 
změna ČPK - 2013 

   
103,973,837 20,502,885 + 13,860,000 12,827,910 - 25,051,107 25,051,107 

   
-83,470,951 -0.802807263 

 
-1,032,090 -0.074465354 

 
0 0 

   
-65,555,324 98.78% 

 
-810,569 1.22% 

 
0 0.00% 

   

           

           
EBT - 2013 

 
daň - 2013 

      
121,129,039 2,780,218 - 17,155,202 -4,894,758 

      
-118,348,822 -0.977047473 

 
-22,049,960 -1.2853 

      
-55,259,706 84.29% 

 
-10,295,618 15.71% 

      

           

           
EBITDA - 2013 

 
odpisy - 2013 

      
134,989,039 15,608,128 - 13,860,000 12,827,910 

      
-119,380,911 -0.884374851 

 
-1,032,090 -0.074465354 

      
-54,786,061 99.14% 

 
-473,645 0.86% 

      

           

           
tržby - 2013 

 
náklady - 2013 

      
511,402,598 234,273,685 - 376,413,559 218,665,557 

      
-277,128,913 -0.541899698 

 
-157,748,002 -0.4191 

      
-34,912,871 63.73% 

 
-19,873,190 36.27% 

      



 

Příloha č. 6 

Příloha č. 6 Pyramidový rozklad NPV (varianta WACC 7,49 %) pro rok 2014 

ukazatel 
    

FCF disk. 2014 
   

plán (Kč) skutečnost (Kč) 
    

94,937,364 -1,013,425 
   

rozdíl výnos 
    

-95,950,789 -1.010674669 
   

absolutní vliv relativní vliv 
    

-95,950,789 92.61% 
   

           

           

   
FCF - 2014 

    
DF - 2014 

   
126,741,580 -1,399,191 

  
* 

 
0.7491 0.7243 

   
-128,140,772 -1.011039718 

    
-0.0248 -0.0331 

   
-94,398,473 98.38% 

    
-1,552,316 1.62% 

           

           
EAT - 2014 

 
odpisy - 2014 

 
změna ČPK - 2014 

   
142,975,308 15,866,627 + 13,860,000 12,827,910 - 30,093,728 30,093,728 

   
-127,108,682 -0.889025407 

 
-1,032,090 -0.074465354 

 
0 0 

   
-93,638,156 99.19% 

 
-760,318 0.81% 

 
0 0.00% 

   

           

           
EBT - 2014 

 
daň - 2014 

      
169,279,004 -2,384,283 - 26,303,696 -5,422,999 

      
-171,663,287 -1.014084928 

 
-31,726,695 -1.2062 

      
-79,031,590 84.40% 

 
-14,606,566 15.60% 

      

           

           
EBITDA - 2014 

 
odpisy - 2014 

      
183,139,004 10,443,628 - 13,860,000 12,827,910 

      
-172,695,377 -0.942974313 

 
-1,032,090 -0.074465354 

      
-78,562,074 99.41% 

 
-469,515 0.59% 

      

           

           
tržby - 2014 

 
náklady - 2014 

      
631,777,511 221,130,608 - 448,638,506 210,686,981 

      
-410,646,902 -0.649986578 

 
-237,951,526 -0.5304 

      
-49,739,980 63.31% 

 
-28,822,095 36.69% 

      



 

Příloha č. 7 

Příloha č. 7 Pyramidový rozklad NPV (varianta WACC 7,49 %) pro rok 2015 

ukazatel 
    

FCF disk. 2015 
   

plán (Kč) skutečnost (Kč) 
    

110,581,226 108,304,892 
   

rozdíl výnos 
    

-2,276,334 -0.020585174 
   

absolutní vliv relativní vliv 
    

-2,276,334 2.20% 
   

           

           

   
FCF - 2015 

    
DF - 2015 

   
158,684,255 158,051,842 

  
* 

 
0.6969 0.6852 

   
-632,413 -0.003985355 

    
-0.0116 -0.0167 

   
-437,033 19.20% 

    
-1,839,301 80.80% 

           

           
EAT - 2015 

 
odpisy - 2015 

 
změna ČPK - 2015 

   
160,035,425 160,435,102 + 13,860,000 12,827,910 - 15,211,170 15,211,170 

   
399,677 0.002497427 

 
-1,032,090 -0.074465354 

 
0 0 

   
276,199 -63.20% 

 
-713,232 163.20% 

 
0 0.00% 

   

           

           
EBT - 2015 

 
daň - 2015 

      
190,340,877 191,372,966 - 30,305,452 30,937,865 

      
1,032,090 0.005422323 

 
632,413 0.0209 

      
171,260 62.01% 

 
104,939 37.99% 

      

           

           
EBITDA - 2015 

 
odpisy - 2015 

      
204,200,877 204,200,877 - 13,860,000 12,827,910 

      
0 0 

 
-1,032,090 -0.074465354 

      
0 0.00% 

 
171,260 100.00% 

      

           

           
tržby - 2015 

 
náklady - 2015 

      
692,622,191 692,622,191 - 488,421,315 488,421,315 

      
0 0 

 
0 0.0000 

      
0 0.00% 

 
0 0.00% 

      



 

Příloha č. 8 

Příloha č. 8 Pyramidový rozklad NPV (varianta WACC 7,49 %) pro rok 2016 

ukazatel 
    

FCF disk. 2016 
   

plán (Kč) skutečnost (Kč) 
    

108,938,075 108,812,320 
   

rozdíl výnos 
    

-125,755 -0.001154371 
   

absolutní vliv relativní vliv 
    

-125,755 0.12% 
   

           

           

   
FCF - 2016 

    
DF - 2016 

   
168,036,110 167,840,013 

  
* 

 
0.6483 0.6483 

   
-196,097 -0.001166994 

    
0.0000 0.0000 

   
-127,131 101.09% 

    
1,376 -1.09% 

           

           
EAT - 2016 

 
odpisy - 2016 

 
změna ČPK - 2016 

   
154,176,110 155,012,103 + 13,860,000 12,827,910 - 0 0 

   
835,993 0.005422323 

 
-1,032,090 -0.074465354 

 
0 0 

   
541,979 -426.32% 

 
-669,110 526.32% 

 
0 0.00% 

   

           

           
EBT - 2016 

 
daň - 2016 

      
190,340,877 191,372,966 - 36,164,767 36,360,864 

      
1,032,090 0.005422323 

 
196,097 0.0054 

      
455,444 84.03% 

 
86,534 15.97% 

      

           

           
EBITDA - 2016 

 
odpisy - 2016 

      
204,200,877 204,200,877 - 13,860,000 12,827,910 

      
0 0 

 
-1,032,090 -0.074465354 

      
0 0.00% 

 
455,444 100.00% 

      

           

           
tržby - 2016 

 
náklady - 2016 

      
692,622,191 692,622,191 - 488,421,315 488,421,315 

      
0 0 

 
0 0.0000 

      
0 0.00% 

 
0 0.00% 

      



 

Příloha č. 9 

Příloha č. 9 Pyramidový rozklad NPV (varianta WACC 7,49 %) pro rok 2017 

ukazatel 
    

FCF disk. 2017 
   

plán (Kč) skutečnost (Kč) 
    

101,346,606 102,946,627 
   

rozdíl výnos 
    

1,600,021 0.015787613 
   

absolutní vliv relativní vliv 
    

1,600,021 -1.54% 
   

           

           

   
FCF - 2017 

    
DF - 2017 

   
168,036,110 167,840,013 

  
* 

 
0.6031 0.6134 

   
-196,097 -0.001166994 

    
0.0102 0.0170 

   
-119,275 -7.45% 

    
1,719,296 107.45% 

           

           
EAT - 2017 

 
odpisy - 2017 

 
změna ČPK - 2017 

   
154,176,110 155,012,103 + 13,860,000 12,827,910 - 0 0 

   
835,993 0.005422323 

 
-1,032,090 -0.074465354 

 
0 0 

   
508,487 -426.32% 

 
-627,761 526.32% 

 
0 0.00% 

   

           

           
EBT - 2017 

 
daň - 2017 

      
190,340,877 191,372,966 - 36,164,767 36,360,864 

      
1,032,090 0.005422323 

 
196,097 0.0054 

      
427,300 84.03% 

 
81,187 15.97% 

      

           

           
EBITDA - 2017 

 
odpisy - 2017 

      
204,200,877 204,200,877 - 13,860,000 0 

      
0 0 

 
-13,860,000 -1 

      
0 0.00% 

 
427,300 100.00% 

      

           

           
tržby - 2017 

 
náklady - 2017 

      
692,622,191 692,622,191 - 488,421,315 488,421,315 

      
0 0 

 
0 0.0000 

      
0 0.00% 

 
0 0.00% 

      



 

Příloha č. 10 

Příloha č. 10 Pyramidový rozklad NPV (varianta WACC 7,49 %) pro rok 2018 

ukazatel 
    

FCF disk. 2018 
   

plán (Kč) skutečnost (Kč) 
    

94,284,157 97,397,133 
   

rozdíl výnos 
    

3,112,976 0.03301696 
   

absolutní vliv relativní vliv 
    

3,112,976 -3.00% 
   

           

           

   
FCF - 2018 

    
DF - 2018 

   
168,036,110 167,840,013 

  
* 

 
0.5611 0.5803 

   
-196,097 -0.001166994 

    
0.0192 0.0342 

   
-111,912 -3.60% 

    
3,224,888 103.60% 

           

           
EAT - 2018 

 
odpisy - 2018 

 
změna ČPK - 2018 

   
154,176,110 155,012,103 + 13,860,000 12,827,910 - 0 0 

   
835,993 0.005422323 

 
-1,032,090 -0.074465354 

 
0 0 

   
477,098 -426.32% 

 
-589,010 526.32% 

 
0 0.00% 

   

           

           
EBT - 2018 

 
daň - 2018 

      
190,340,877 191,372,966 - 36,164,767 36,360,864 

      
1,032,090 0.005422323 

 
196,097 0.0054 

      
400,922 84.03% 

 
76,175 15.97% 

      

           

           
EBITDA - 2018 

 
odpisy - 2018 

      
204,200,877 204,200,877 - 13,860,000 12,827,910 

      
0 0 

 
-1,032,090 -0.074465354 

      
0 0.00% 

 
400,922 100.00% 

      

           

           
tržby - 2018 

 
náklady - 2018 

      
692,622,191 692,622,191 - 488,421,315 488,421,315 

      
0 0 

 
0 0.0000 

      
0 0.00% 

 
0 0.00% 

      



 

Příloha č. 11 

Příloha č. 11 Pyramidový rozklad NPV (varianta WACC 7,49 %) pro rok 2019 

ukazatel 
    

FCF disk. 2019 
   

plán (Kč) skutečnost (Kč) 
    

87,713,862 92,146,793 
   

rozdíl výnos 
    

4,432,931 0.050538543 
   

absolutní vliv relativní vliv 
    

4,432,931 -4.28% 
   

           

           

   
FCF - 2019 

    
DF - 2019 

   
168,036,110 167,840,013 

  
* 

 
0.5220 0.5490 

   
-196,097 -0.001166994 

    
0.0270 0.0518 

   
-105,011 -2.37% 

    
4,537,942 102.37% 

           

           
EAT - 2019 

 
odpisy - 2019 

 
změna ČPK - 2019 

   
154,176,110 155,012,103 + 13,860,000 12,827,910 - 0 0 

   
835,993 0.005422323 

 
-1,032,090 -0.074465354 

 
0 0 

   
447,678 -426.32% 

 
-552,689 526.32% 

 
0 0.00% 

   

           

           
EBT - 2019 

 
daň - 2019 

      
190,340,877 191,372,966 - 36,164,767 36,360,864 

      
1,032,090 0.005422323 

 
196,097 0.0054 

      
376,200 84.03% 

 
71,478 15.97% 

      

           

           
EBITDA - 2019 

 
odpisy - 2019 

      
204,200,877 204,200,877 - 13,860,000 12,827,910 

      
0 0 

 
-1,032,090 -0.074465354 

      
0 0.00% 

 
376,200 100.00% 

      

           

           
tržby - 2019 

 
náklady - 2019 

      
692,622,191 692,622,191 - 488,421,315 488,421,315 

      
0 0 

 
0 0.0000 

      
0 0.00% 

 
0 0.00% 

      



 

Příloha č. 12 

Příloha č. 12 Pyramidový rozklad NPV (varianta WACC 7,49 %) pro rok 2020 

ukazatel 
    

FCF disk. 2020 
   

plán (Kč) skutečnost (Kč) 
    

155,691,218 166,426,333 
   

rozdíl výnos 
    

10,735,115 0.06895132 
   

absolutní vliv relativní vliv 
    

10,735,115 -10.36% 
   

           

           

   
FCF - 2020 

    
DF - 2020 

   
320,604,037 320,407,940 

  
* 

 
0.4856 0.5194 

   
-196,097 -0.000611649 

    
0.0338 0.0696 

   
-98,543 -0.92% 

    
10,833,658 100.92% 

           

           
EAT - 2020 

 
odpisy - 2020 

 
změna ČPK - 2020 

   
154,176,110 155,012,103 + 13,860,000 12,827,910 - 0 0 

   
835,993 0.005422323 

 
-1,032,090 -0.074465354 

 
0 0 

   
420,102 -426.32% 

 
-518,645 526.32% 

 
0 0.00% 

   

           

           
EBT - 2020 

 
daň - 2020 

      
190,340,877 191,372,966 - 36,164,767 36,360,864 

      
1,032,090 0.005422323 

 
196,097 0.0054 

      
353,027 84.03% 

 
67,075 15.97% 

      

           

           
EBITDA - 2020 

 
odpisy - 2020 

      
204,200,877 204,200,877 - 13,860,000 12,827,910 

      
0 0 

 
-1,032,090 -0.074465354 

      
0 0.00% 

 
353,027 100.00% 

      

           

           
tržby - 2020 

 
náklady - 2020 

      
692,622,191 692,622,191 - 488,421,315 488,421,315 

      
0 0 

 
0 0.0000 

      
0 0.00% 

 
0 0.00% 

      



 

Příloha č. 13 

Příloha č. 13 Pyramidový rozklad NPV (varianta WACC 12 %) pro rok 2011 

ukazatel 
    

FCF disk. 2011 
   

plán (Kč) skutečnost (Kč) 
    

-68,259,542 -60,650 
   

rozdíl výnos 
    

68,198,892 -0.999111474 
   

absolutní vliv relativní vliv 
    

68,198,892 73.48% 
   

           

           

   
FCF - 2011 

    
DF - 2011 

   
-76,450,687 -70,055 

  
* 

 
0.8929 0.8658 

   
76,380,633 -0.999083658 

    
-0.0271 -0.0304 

   
67,161,938 98.48% 

    
1,036,954 1.52% 

           

           
EAT - 2011 

 
odpisy - 2011 

 
změna ČPK - 2011 

 
kapitálové výdaje 

-55,863,067 28,809,028 + 13,860,000 12,827,910 - 20,587,621 20,587,621 
 

-13,860,000 -21,119,372 

84,672,094 -1.515707952 
 

-1,032,090 -0.074465354 
 

0 0 
 

-7,259,372 0.523764214 

74,452,669 110.86% 
 

-907,523 -1.35% 
 

0 0.00% 
 

-6,383,208 -9.50% 

           

           
EBT - 2011 

 
daň - 2011 

      
-58,759,807 16,419,857 - -2,896,740 438,740 

      
75,179,664 -1.279440285 

 
3,335,480 -1.1515 

      
71,289,772 95.75% 

 
3,162,898 4.25% 

      

           

           
EBITDA - 2011 

 
odpisy - 2011 

      
-44,899,807 29,247,767 - 13,860,000 12,827,910 

      
74,147,574 -1.651400741 

 
-1,032,090 -0.074465354 

      
72,296,090 101.41% 

 
-1,006,318 -1.41% 

      

           

           
tržby - 2011 

 
náklady - 2011 

      
82,350,483 143,667,365 - 127,250,290 114,419,597 

      
61,316,881 0.744584351 

 
-12,830,693 -0.1008 

      
91,427,495 126.46% 

 
-19,131,405 -26.46% 

      



 

Příloha č. 14 

Příloha č. 14 Pyramidový rozklad NPV (varianta WACC 12 %) pro rok 2012 

ukazatel 
    

FCF disk. 2012 
   

plán (Kč) skutečnost (Kč) 
    

6,455,151 -20,825,298 
   

rozdíl výnos 
    

-27,280,448 -4.226151972 
   

absolutní vliv relativní vliv 
    

-27,280,448 -29.39% 
   

           

           

   
FCF - 2012 

    
DF - 2012 

   
8,097,341 -25,564,791 

  
* 

 
0.7972 0.8146 

   
-33,662,132 -4.157183321 

    
0.0174 0.0218 

   
-27,128,353 99.44% 

    
-152,095 0.56% 

           

           
EAT - 2012 

 
odpisy - 2012 

 
změna ČPK - 2012 

   
55,861,642 23,231,600 + 13,860,000 12,827,910 - 61,624,301 61,624,301 

   
-32,630,042 -0.584122502 

 
-1,032,090 -0.074465354 

 
0 0 

   
-26,296,591 96.93% 

 
-831,762 3.07% 

 
0 0.00% 

   

           

           
EBT - 2012 

 
daň - 2012 

      
61,731,268 6,149,001 - 5,869,626 -4,254,689 

      
-55,582,267 -0.900390823 

 
-10,124,315 -1.7249 

      
-22,244,714 84.59% 

 
-4,051,877 15.41% 

      

           

           
EBITDA - 2012 

 
odpisy - 2012 

      
75,591,268 18,976,911 - 13,860,000 12,827,910 

      
-56,614,357 -0.748953662 

 
-1,032,090 -0.074465354 

      
-21,846,450 98.21% 

 
-398,265 1.79% 

      

           

           
tržby - 2012 

 
náklady - 2012 

      
411,198,169 210,061,244 - 335,606,902 191,084,333 

      
-201,136,925 -0.489148397 

 
-144,522,569 -0.4306 

      
-12,712,301 58.19% 

 
-9,134,148 41.81% 

      



 

Příloha č. 15 

Příloha č. 15 Pyramidový rozklad NPV (varianta WACC 12 %) pro rok 2013 

ukazatel 
    

FCF disk. 2013 
   

plán (Kč) skutečnost (Kč) 
    

66,040,914 6,338,615 
   

rozdíl výnos 
    

-59,702,299 -0.904019871 
   

absolutní vliv relativní vliv 
    

-59,702,299 -64.32% 
   

           

           

   
FCF - 2013 

    
DF - 2013 

   
92,782,730 8,279,688 

  
* 

 
0.7118 0.7656 

   
-84,503,041 -0.910762611 

    
0.0538 0.0756 

   
-62,419,959 104.55% 

    
2,717,661 -4.55% 

           

           
EAT - 2013 

 
odpisy - 2013 

 
změna ČPK - 2013 

   
103,973,837 20,502,885 + 13,860,000 12,827,910 - 25,051,107 25,051,107 

   
-83,470,951 -0.802807263 

 
-1,032,090 -0.074465354 

 
0 0 

   
-61,657,584 98.78% 

 
-762,375 1.22% 

 
0 0.00% 

   

           

           
EBT - 2013 

 
daň - 2013 

      
121,129,039 2,780,218 - 17,155,202 -4,894,758 

      
-118,348,822 -0.977047473 

 
-22,049,960 -1.2853 

      
-51,974,115 84.29% 

 
-9,683,469 15.71% 

      

           

           
EBITDA - 2013 

 
odpisy - 2013 

      
134,989,039 15,608,128 - 13,860,000 12,827,910 

      
-119,380,911 -0.884374851 

 
-1,032,090 -0.074465354 

      
-51,528,632 99.14% 

 
-445,483 0.86% 

      

           

           
tržby - 2013 

 
náklady - 2013 

      
511,402,598 234,273,685 - 376,413,559 218,665,557 

      
-277,128,913 -0.541899698 

 
-157,748,002 -0.4191 

      
-32,837,047 63.73% 

 
-18,691,585 36.27% 

      



 

Příloha č. 16 

Příloha č. 16 Pyramidový rozklad NPV (varianta WACC 12 %) pro rok 2014 

ukazatel 
    

FCF disk. 2014 
   

plán (Kč) skutečnost (Kč) 
    

80,546,566 -1,013,425 
   

rozdíl výnos 
    

-81,559,990 -1.012581851 
   

absolutní vliv relativní vliv 
    

-81,559,990 -87.87% 
   

           

           

   
FCF - 2014 

    
DF - 2014 

   
126,741,580 -1,399,191 

  
* 

 
0.6355 0.7243 

   
-128,140,772 -1.011039718 

    
0.0888 0.1397 

   
-87,123,639 106.82% 

    
5,563,649 -6.82% 

           

           
EAT - 2014 

 
odpisy - 2014 

 
změna ČPK - 2014 

   
142,975,308 15,866,627 + 13,860,000 12,827,910 - 30,093,728 30,093,728 

   
-127,108,682 -0.889025407 

 
-1,032,090 -0.074465354 

 
0 0 

   
-86,421,915 99.19% 

 
-701,724 0.81% 

 
0 0.00% 

   

           

           
EBT - 2014 

 
daň - 2014 

      
169,279,004 -2,384,283 - 26,303,696 -5,422,999 

      
-171,663,287 -1.014084928 

 
-31,726,695 -1.2062 

      
-72,941,007 84.40% 

 
-13,480,909 15.60% 

      

           

           
EBITDA - 2014 

 
odpisy - 2014 

      
183,139,004 10,443,628 - 13,860,000 12,827,910 

      
-172,695,377 -0.942974313 

 
-1,032,090 -0.074465354 

      
-72,507,675 99.41% 

 
-433,332 0.59% 

      

           

           
tržby - 2014 

 
náklady - 2014 

      
631,777,511 221,130,608 - 448,638,506 210,686,981 

      
-410,646,902 -0.649986578 

 
-237,951,526 -0.5304 

      
-45,906,760 63.31% 

 
-26,600,915 36.69% 

      



 

Příloha č. 17 

Příloha č. 17 Pyramidový rozklad NPV (varianta WACC 12 %) pro rok 2015 

ukazatel 
    

FCF disk. 2015 
   

plán (Kč) skutečnost (Kč) 
    

90,041,708 108,304,892 
   

rozdíl výnos 
    

18,263,185 0.202830278 
   

absolutní vliv relativní vliv 
    

18,263,185 19.68% 
   

           

           

   
FCF - 2015 

    
DF - 2015 

   
158,684,255 158,051,842 

  
* 

 
0.5674 0.6852 

   
-632,413 -0.003985355 

    
0.1178 0.2076 

   
-396,104 -2.17% 

    
18,659,289 102.17% 

           

           
EAT - 2015 

 
odpisy - 2015 

 
změna ČPK - 2015 

   
160,035,425 160,435,102 + 13,860,000 12,827,910 - 15,211,170 15,211,170 

   
399,677 0.002497427 

 
-1,032,090 -0.074465354 

 
0 0 

   
250,333 -63.20% 

 
-646,437 163.20% 

 
0 0.00% 

   

           

           
EBT - 2015 

 
daň - 2015 

      
190,340,877 191,372,966 - 30,305,452 30,937,865 

      
1,032,090 0.005422323 

 
632,413 0.0209 

      
155,221 62.01% 

 
95,112 37.99% 

      

           

           
EBITDA - 2015 

 
odpisy - 2015 

      
204,200,877 204,200,877 - 13,860,000 12,827,910 

      
0 0 

 
-1,032,090 -0.074465354 

      
0 0.00% 

 
155,221 100.00% 

      

           

           
tržby - 2015 

 
náklady - 2015 

      
692,622,191 692,622,191 - 488,421,315 488,421,315 

      
0 0 

 
0 0.0000 

      
0 0.00% 

 
0 0.00% 

      



 

Příloha č. 18 

Příloha č. 18 Pyramidový rozklad NPV (varianta WACC 12 %) pro rok 2016 

ukazatel 
    

FCF disk. 2016 
   

plán (Kč) skutečnost (Kč) 
    

85,132,323 108,812,320 
   

rozdíl výnos 
    

23,679,997 0.278155188 
   

absolutní vliv relativní vliv 
    

23,679,997 25.51% 
   

           

           

   
FCF - 2016 

    
DF - 2016 

   
168,036,110 167,840,013 

  
* 

 
0.5066 0.6483 

   
-196,097 -0.001166994 

    
0.1417 0.2796 

   
-113,240 -0.48% 

    
23,793,238 100.48% 

           

           
EAT - 2016 

 
odpisy - 2016 

 
změna ČPK - 2016 

   
154,176,110 155,012,103 + 13,860,000 12,827,910 - 0 0 

   
835,993 0.005422323 

 
-1,032,090 -0.074465354 

 
0 0 

   
482,761 -426.32% 

 
-596,001 526.32% 

 
0 0.00% 

   

           

           
EBT - 2016 

 
daň - 2016 

      
190,340,877 191,372,966 - 36,164,767 36,360,864 

      
1,032,090 0.005422323 

 
196,097 0.0054 

      
405,682 84.03% 

 
77,080 15.97% 

      

           

           
EBITDA - 2016 

 
odpisy - 2016 

      
204,200,877 204,200,877 - 13,860,000 12,827,910 

      
0 0 

 
-1,032,090 -0.074465354 

      
0 0.00% 

 
405,682 100.00% 

      

           

           
tržby - 2016 

 
náklady - 2016 

      
692,622,191 692,622,191 - 488,421,315 488,421,315 

      
0 0 

 
0 0.0000 

      
0 0.00% 

 
0 0.00% 

      



 

Příloha č. 19 

Příloha č. 19 Pyramidový rozklad NPV (varianta WACC 12 %) pro rok 2017 

ukazatel 
    

FCF disk. 2017 
   

plán (Kč) skutečnost (Kč) 
    

76,011,003 102,946,627 
   

rozdíl výnos 
    

26,935,625 0.354364812 
   

absolutní vliv relativní vliv 
    

26,935,625 29.02% 
   

           

           

   
FCF - 2017 

    
DF - 2017 

   
168,036,110 167,840,013 

  
* 

 
0.4523 0.6134 

   
-196,097 -0.001166994 

    
0.1610 0.3559 

   
-104,491 -0.39% 

    
27,040,116 100.39% 

           

           
EAT - 2017 

 
odpisy - 2017 

 
změna ČPK - 2017 

   
154,176,110 155,012,103 + 13,860,000 12,827,910 - 0 0 

   
835,993 0.005422323 

 
-1,032,090 -0.074465354 

 
0 0 

   
445,463 -426.32% 

 
-549,955 526.32% 

 
0 0.00% 

   

           

           
EBT - 2017 

 
daň - 2017 

      
190,340,877 191,372,966 - 36,164,767 36,360,864 

      
1,032,090 0.005422323 

 
196,097 0.0054 

      
374,339 84.03% 

 
71,124 15.97% 

      

           

           
EBITDA - 2017 

 
odpisy - 2017 

      
204,200,877 204,200,877 - 13,860,000 0 

      
0 0 

 
-13,860,000 -1 

      
0 0.00% 

 
374,339 100.00% 

      

           

           
tržby - 2017 

 
náklady - 2017 

      
692,622,191 692,622,191 - 488,421,315 488,421,315 

      
0 0 

 
0 0.0000 

      
0 0.00% 

 
0 0.00% 

      



 

Příloha č. 20 

Příloha č. 20 Pyramidový rozklad NPV (varianta WACC 12 %) pro rok 2018 

ukazatel 
    

FCF disk. 2018 
   

plán (Kč) skutečnost (Kč) 
    

67,866,967 97,397,133 
   

rozdíl výnos 
    

29,530,167 0.435118413 
   

absolutní vliv relativní vliv 
    

29,530,167 31.82% 
   

           

           

   
FCF - 2018 

    
DF - 2018 

   
168,036,110 167,840,013 

  
* 

 
0.4039 0.5803 

   
-196,097 -0.001166994 

    
0.1764 0.4368 

   
-96,497 -0.33% 

    
29,626,664 100.33% 

           

           
EAT - 2018 

 
odpisy - 2018 

 
změna ČPK - 2018 

   
154,176,110 155,012,103 + 13,860,000 12,827,910 - 0 0 

   
835,993 0.005422323 

 
-1,032,090 -0.074465354 

 
0 0 

   
411,384 -426.32% 

 
-507,881 526.32% 

 
0 0.00% 

   

           

           
EBT - 2018 

 
daň - 2018 

      
190,340,877 191,372,966 - 36,164,767 36,360,864 

      
1,032,090 0.005422323 

 
196,097 0.0054 

      
345,701 84.03% 

 
65,683 15.97% 

      

           

           
EBITDA - 2018 

 
odpisy - 2018 

      
204,200,877 204,200,877 - 13,860,000 12,827,910 

      
0 0 

 
-1,032,090 -0.074465354 

      
0 0.00% 

 
345,701 100.00% 

      

           

           
tržby - 2018 

 
náklady - 2018 

      
692,622,191 692,622,191 - 488,421,315 488,421,315 

      
0 0 

 
0 0.0000 

      
0 0.00% 

 
0 0.00% 

      



 

Příloha č. 21 

Příloha č. 21 Pyramidový rozklad NPV (varianta WACC 12 %) pro rok 2019 

ukazatel 
    

FCF disk. 2019 
   

plán (Kč) skutečnost (Kč) 
    

60,595,506 92,146,793 
   

rozdíl výnos 
    

31,551,287 0.520686923 
   

absolutní vliv relativní vliv 
    

31,551,287 33.99% 
   

           

           

   
FCF - 2019 

    
DF - 2019 

   
168,036,110 167,840,013 

  
* 

 
0.3606 0.5490 

   
-196,097 -0.001166994 

    
0.1884 0.5225 

   
-89,187 -0.28% 

    
31,640,475 100.28% 

           

           
EAT - 2019 

 
odpisy - 2019 

 
změna ČPK - 2019 

   
154,176,110 155,012,103 + 13,860,000 12,827,910 - 0 0 

   
835,993 0.005422323 

 
-1,032,090 -0.074465354 

 
0 0 

   
380,220 -426.32% 

 
-469,408 526.32% 

 
0 0.00% 

   

           

           
EBT - 2019 

 
daň - 2019 

      
190,340,877 191,372,966 - 36,164,767 36,360,864 

      
1,032,090 0.005422323 

 
196,097 0.0054 

      
319,513 84.03% 

 
60,707 15.97% 

      

           

           
EBITDA - 2019 

 
odpisy - 2019 

      
204,200,877 204,200,877 - 13,860,000 12,827,910 

      
0 0 

 
-1,032,090 -0.074465354 

      
0 0.00% 

 
319,513 100.00% 

      

           

           
tržby - 2019 

 
náklady - 2019 

      
692,622,191 692,622,191 - 488,421,315 488,421,315 

      
0 0 

 
0 0.0000 

      
0 0.00% 

 
0 0.00% 

      



 

Příloha č. 22 

Příloha č. 22 Pyramidový rozklad NPV (varianta WACC 12 %) pro rok 2020 

ukazatel 
    

FCF disk. 2020 
   

plán (Kč) skutečnost (Kč) 
    

103,225,919 166,426,333 
   

rozdíl výnos 
    

63,200,413 0.612253335 
   

absolutní vliv relativní vliv 
    

63,200,413 68.09% 
   

           

           

   
FCF - 2020 

    
DF - 2020 

   
320,604,037 320,407,940 

  
* 

 
0.3220 0.5194 

   
-196,097 -0.000611649 

    
0.1974 0.6132 

   
-82,497 -0.13% 

    
63,282,911 100.13% 

           

           
EAT - 2020 

 
odpisy - 2020 

 
změna ČPK - 2020 

   
154,176,110 155,012,103 + 13,860,000 12,827,910 - 0 0 

   
835,993 0.005422323 

 
-1,032,090 -0.074465354 

 
0 0 

   
351,699 -426.32% 

 
-434,197 526.32% 

 
0 0.00% 

   

           

           
EBT - 2020 

 
daň - 2020 

      
190,340,877 191,372,966 - 36,164,767 36,360,864 

      
1,032,090 0.005422323 

 
196,097 0.0054 

      
295,546 84.03% 

 
56,154 15.97% 

      

           

           
EBITDA - 2020 

 
odpisy - 2020 

      
204,200,877 204,200,877 - 13,860,000 12,827,910 

      
0 0 

 
-1,032,090 -0.074465354 

      
0 0.00% 

 
295,546 100.00% 

      

           

           
tržby - 2020 

 
náklady - 2020 

      
692,622,191 692,622,191 - 488,421,315 488,421,315 

      
0 0 

 
0 0.0000 

      
0 0.00% 

 
0 0.00% 

      



 

Příloha č. 23 

Příloha č. 23 Vlivy všech faktorů na změnu NPV (WACC 7,49 %) 

rok DF odpisy změna ČPK změna KV daň odpisy tržby náklady 

 
abs. vliv rel. vliv 

p
o
ř
. 

abs. vliv rel. vliv 

p
o
ř
. 

abs. 
vliv 

rel. vliv 

p
o
ř
. 

abs. vliv rel. vliv 

p
o
ř
. 

abs. vliv rel. vliv 

p
o
ř
. 

abs. vliv rel. vliv 

p
o
ř
. 

abs. vliv rel. vliv 

p
o
ř
. 

abs. vliv rel. vliv 

p
o
ř
. 

2011 2,470,064 3.48% 5 -926,852 -1.30% 7 0 0.00% 8 -6,519,165 -9.17% 3 3,230,264 4.55% 4 -1,027,752 -1.45% 6 93,374,814 131.40% 1 -19,538,886 -27.50% 2 

2012 444,332 -1.60% 5 -867,003 3.11% 4 0 0.00% 7 0 0.00% 7 -4,223,550 15.17% 3 -415,139 1.49% 6 
-

13,250,906 
47.61% 1 -9,521,151 34.21% 2 

2013 -2,001,526 2.93% 4 -810,569 1.19% 5 0 0.00% 7 0 0.00% 7 -10,295,618 15.06% 3 -473,645 0.69% 6 
-

34,912,871 
51.07% 1 -19,873,190 29.07% 2 

2014 -1,552,316 1.62% 4 -760,318 0.79% 5 0 0.00% 7 0 0.00% 7 -14,606,566 15.22% 3 -469,515 0.49% 6 
-

49,739,980 
51.84% 1 -28,822,095 30.04% 2 

2015 -1,839,301 80.80% 1 -713,232 31.33% 2 0 0.00% 5 0 0.00% 5 104,939 -4.61% 4 171,260 -7.52% 3 0 0.00% 5 0 0.00% 5 

2016 1,376 -1.09% 4 -669,110 532.07% 1 0 0.00% 5 0 0.00% 5 86,534 
-

68.81% 
3 455,444 -362.2% 2 0 0.00% 5 0 0.00% 5 

2017 1,719,296 107.45% 1 -627,761 -39.23% 2 0 0.00% 5 0 0.00% 5 81,187 5.07% 4 427,300 26.71% 3 0 0.00% 5 0 0.00% 5 

2018 3,224,888 103.60% 1 -589,010 -18.92% 2 0 0.00% 5 0 0.00% 5 76,175 2.45% 4 400,922 12.88% 3 0 0.00% 5 0 0.00% 5 

2019 4,537,942 102.37% 1 -552,689 -12.47% 2 0 0.00% 5 0 0.00% 5 71,478 1.61% 4 376,200 8.49% 3 0 0.00% 5 0 0.00% 5 

2020 10,833,658 100.92% 1 -518,645 -4.83% 2 0 0.00% 5 0 0.00% 5 67,075 0.62% 4 353,027 3.29% 3 0 0.00% 5 0 0.00% 5 

celkové 
změny 

17,838,412 -17.22% 3 -7,035,189 6.79% 4 0 0.00% 8 -6,519,165 6.29% 5 -25,408,080 24.52% 2 -201,897 0.19% 7 -4,528,942 4.37% 6 -77,755,322 75.05% 1 

Zdroj: vlastní výpočet



 

Příloha č. 24 

Příloha č. 24 Vlivy všech faktorů na změnu NPV (WACC 12 %) 

rok DF odpisy změna ČPK změna KV daň odpisy tržby náklady 

 
abs. vliv rel. vliv 

p
o
ř
. 

abs. vliv rel. vliv 

p
o
ř
. 

abs. 
vliv 

rel. vliv 

p
o
ř
. 

abs. vliv rel. vliv 

p
o
ř
. 

abs. vliv rel. vliv 

p
o
ř
. 

abs. vliv rel. vliv 

p
o
ř
. 

abs. vliv rel. vliv 
p
o
ř. 

abs. vliv rel. vliv 

p
o
ř
. 

2011 1,036,954 1.52% 5 -907,523 -1.33% 7 0 0.00% 8 -6,383,208 -9.36% 3 3,162,898 4.64% 4 -1,006,318 -1.48% 6 91,427,495 
134.06

% 
1 -19,131,405 -28.05% 2 

2012 -152,095 0.56% 6 -831,762 3.05% 4 0 0.00% 7 0 0.00% 7 -4,051,877 14.85% 3 -398,265 1.46% 5 -12,712,301 46.60% 1 -9,134,148 33.48% 2 

2013 2,717,661 -4.55% 4 -762,375 1.28% 5 0 0.00% 7 0 0.00% 7 -9,683,469 16.22% 3 -445,483 0.75% 6 -32,837,047 55.00% 1 -18,691,585 31.31% 2 

2014 5,563,649 -6.82% 4 -701,724 0.86% 6 0 0.00% 7 0 0.00% 7 -13,480,909 16.53% 3 -433,332 0.53% 5 -45,906,760 56.29% 1 -26,600,915 32.62% 2 

2015 18,659,289 102.17% 1 -646,437 -3.54% 2 0 0.00% 5 0 0.00% 5 95,112 0.52% 4 155,221 0.85% 3 0 0.00% 5 0 0.00% 5 

2016 23,793,238 100.48% 1 -596,001 -2.52% 2 0 0.00% 5 0 0.00% 5 77,080 0.33% 4 405,682 1.71% 3 0 0.00% 5 0 0.00% 5 

2017 27,040,116 100.39% 1 -549,955 -2.04% 2 0 0.00% 5 0 0.00% 5 71,124 0.26% 4 374,339 1.39% 3 0 0.00% 5 0 0.00% 5 

2018 29,626,664 100.33% 1 -507,881 -1.72% 2 0 0.00% 5 0 0.00% 5 65,683 0.22% 4 345,701 1.17% 3 0 0.00% 5 0 0.00% 5 

2019 31,640,475 100.28% 1 -469,408 -1.49% 2 0 0.00% 5 0 0.00% 5 60,707 0.19% 4 319,513 1.01% 3 0 0.00% 5 0 0.00% 5 

2020 63,282,911 100.13% 1 -434,197 -0.69% 2 0 0.00% 5 0 0.00% 5 56,154 0.09% 4 295,546 0.47% 3 0 0.00% 5 0 0.00% 5 

Celkové 
změny 

203,208,860 218.94% 1 -6,407,263 -6.90% 4 0 0.00% 8 -6,383,208 -6.88% 5 -23,627,497 -25.46% 3 -387,397 -0.42% 6 -28,613 -0.03% 7 -73,558,053 -79.25% 2 

Zdroj: vlastní výpočet 


