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Anotace 

Tématem této diplomové práce je hodnocení efektivnosti investice pro 

společnost TATRA TRUCKS a. s. V první části je popsána charakteristika 

společnosti od historie až po výjimečnou tatrováckou koncepci automobilu. Dále 

jsou vymezena teoretická východiska, kde je charakterizován pojem investice, 

zdroje financování, investiční projekty a popsány metody hodnocení efektivnosti 

investic. Praktická část je věnována zhodnocení efektivnosti výroby nosných rour, 

kde jsou stanoveny kapitálové výdaje a příjmy z investice a pomocí vybraných 

metod je provedeno vyhodnocení efektivnosti investice. Cílem této práce je 

zhodnotit zamýšlenou investici této společnosti a zjistit, zda tato investice je 

výhodná nebo naopak. 

 

Klíčová slova: společnost, investice, efektivnost, koncepce, nosné roury, 

kapitálové výdaje, příjmy. 

 

Summary 

The topic of this thesis is to evaluate the effectiveness of investments for 

company as TATRA TRUCKS. The first part describes the characteristics of the 

company from history to exceptional Tatra concept car. There is also defined the 

theoretical background, which is characterized by the concept of investment, 

sources of financing, investment projects and described methods of evaluating the 

effectiveness of investments. The practical part is dedicated to the evaluation of 

the effectiveness of supporting the production of pipes, where are described 

capital expenditures and income from investments and by using of selected 

methods there is an evaluation of the effectiveness of investments. The aim of this 

work is to evaluate the intended investment of the company and find out whether 

this investment is beneficial or vice versa. 

 

Keywords: company, investment, efficiency, design, structural pipes, 

capital spending, revenues.  
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1 Úvod 

Hodnocení efektivnosti investice je jednou z nejdůležitější a také 

nejobtížnější činností, která nám rozhoduje o přijetí či nepřijetí projektu. Důsledky 

rozhodnutí o daném projektu dlouhodobě ovlivňují budoucí vývoj a prosperitu 

firmy. Investicí se rozumí kapitálová aktiva, která jsou tvořena statky, které jsou 

určeny pro užití ve výrobě spotřebních statků nebo dalších kapitálových statků. 

Každý podnik investuje, protože očekává, že mu daná investice přinese zisk. 

Diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení efektivnosti 

investice pro společnost TATRA TRUCKS a.s., která plánuje uskutečnit projekt 

Tereza, který se týká nákupu strojů pro vlastní výrobu nosných trub. 

Cílem diplomové práce je charakterizovat pojem investice, seznámit se se 

zdroji financování, s investičními projekty a také s faktory, které ovlivňují 

hodnocení a výběr projektů. Cílem mé práce je také zhodnotit efektivnost investice 

v konkrétním podniku pomocí vybraných metod. 

Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol včetně úvodu a 

závěru. Po úvodu následuje druhá kapitola, kde se věnuji společnosti TATRA 

TRUCKS a.s., její charakteristice, historii, předmětu podnikání, a také důležité 

tatrovácké koncepci automobilu. 

Třetí kapitola je zaměřena na teoretická východiska, na popis investice, 

zdroje financování investice, investiční projekty, investiční rozhodování, rizika 

investování a investiční strategii. V této kapitole jsou také charakterizovány 

kapitálové výdaje, peněžní příjmy a metody hodnocení efektivnosti, které jsou 

potřebné k hodnocení efektivnosti investice, jako je metoda čisté současné 

hodnoty, metody výnosnosti investice, doba splacení, vnitřní výnosové 

procento a index rentability. 

Ve čtvrté kapitole se věnuji praktické části. Popisuji plánovanou investici a 

zdroje, ze kterých bude investice financována a výpočty efektivnosti investice. 

K výpočtům jsou použita data, které mi firma poskytla, a pomocí vybraných metod 

zjistím, zda bude plánovaná investice pro podnik přínosná nebo naopak. 
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2 Charakteristika společnosti TATRA TRUCKS a. s. 

2.1 Historie 

Historie této automobilky se píše od roku 1850 a jedná se o nejstarší 

automobilku ve střední Evropě a druhou nejstarší na světě. Od svého vzniku tato 

automobilka sídlí v Moravskoslezském kraji v Kopřivnici. Produkci kočárů a bryček 

započal v malé rodinné firmě Ignác Šustala. První osobní automobil „Präsident“ 

byl vyroben v roce 1897 a v roce 1898 první nákladní vozidlo. 

Významnou mírou k základům tradice nákladních vozů značky TATRA 

přispěl roku 1923 geniální konstruktér Hans Ledwinka, který představil osobní 

automobil s revoluční koncepcí podvozku s centrální nosnou rourou a spolu 

s výkyvnými polonápravami vstoupila do dějin automobilismu 

jako tatrovácká koncepce a využívá se dodnes. 

 

Obrázek 1 Logo společnosti 

Zdroj: [7] 

V meziválečném období se firma jmenovala Ringhoffer – Tatra a. s., kdy 

nadále vyráběla osobní i nákladní automobily, železniční motorové vozy a letadla. 

Krátce po válce byl podnik znárodněn a převeden na Tatra národní 

podnik a výroba vagónů byla vyčleněna a Tatra se věnovala výrobě motorových 

vozidel, motorů a nákladním automobilům. Po roce 1989 došlo k poklesu odbytu 
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nákladních vozů na východní trhy, útlumu výroby osobních 

automobilů a zdlouhavé privatizaci a uvažovalo se o mnoha zahraničních 

partnerech. Později byla firma privatizována kuponovou metodou, to se ale 

neukázalo jako šťastná volba, protože většinovými vlastníky se staly podílové 

fondy, kde se střídaly managementy a firmu nedokázaly vést k prosperitě. Toto 

vedlo k problémům a od roku 1992 firma známa opět pod název TATRA a. s. 

Společnost vystřídala několik majitelů, ale ani jeden nedokázal Tatru 

vyvést z problému. V březnu roku 2013 převzala všechny funkce společnost 

TATRA TRUCKS a. s. a zajistila tak nepřetržité fungování výroby nákladních 

vozidel. [7] 

2.2 Profil společnosti 

TATRA TRUCKS a. s. byla založena 6. března 2013 a je ve vlastnictví 

českých akcionářů. Zaměřuje se na výrobu plně pohonných nákladních vozidel, 

určených pro stavebnictví, těžařský průmysl, lesnictví a také pro speciální účely 

pro hasiče a armádu. 

 

 

Obrázek 2 Modelová řada TATRA PHOENIX 

Zdroj: [7] 
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Společnost 80% výroby exportuje do zahraničí. K významným obchodním 

teritoriím patří Rusko, kde společnost dodává vozidla hlavně naftařským 

firmám a do stavebnictví, ale také Indie, kde jsou tatry využívány v sektoru 

armády. Dále exportuje do Austrálie, Izraele, Turkmenistánu, Brazílie a do zemí 

Blízkého a Středního východu. Mezi domácí zákazníky patří především Armáda 

ČR, Hasičský záchranný sbor a ozbrojené síly. 

TATRA TRUCKS a. s. spolupracuje se společnostmi 

skupiny EXCALIBUR GROUP a vytváří více než 3 000 pracovních míst a výnosy 

v roce 2013 dosáhly 8 mld. Kč. [7] 

Společnost má zapsaný základní kapitál v obchodním rejstříku v hodnotě 

1,002 mil. Kč. Orgány společnosti jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí 

rada. [9] 

Mezi dceřiné společnosti patří Tafonco a. s. a Taforge a. s. Taforge a. s. 

vyrábí široký sortiment výrobků nejen pro automobilovou výrobu, ale i pro další 

oblasti jako je například strojírenství, výroba zemědělských a stavebních strojů, 

manipulační techniky a dopravních zařízení. Společnost nabízí široký sortiment 

výkovků různých hmotností. Tafonco a. s. je společnost, která prodává odlitky 

z šedé a tvárné litiny, oceli a slitin hliníků, je vybavena modelárnou, kde vyrábí 

dřevěné, kovové, pryskyřičné i polystyrénové modely všeho druhu.  

Společnost dlouhodobě podporuje automobilové závody a soutěže. Rally 

Dakar obsazuje TATRA více než 25 let. Šestkrát byla vozidla TATRA na Dakaru 

vítězná a osmnáctkrát se umístila na stupních vítězů. Nejznámějším spojením ze 

soutěžních aktivit je slovní spojení TATRA – Dakar – Loprais. [7] 

2.3 Předmět podnikání 

Předmětem podnikání podle výpisu z obchodního rejstříku je výroba, 

obchod, služby, klempířství a oprava karosérií, opravy silničních vozidel, montáž, 

revize, zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny, obráběčství, dále 

ostraha majetku a osob, poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. [9] 
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2.4 Tatrovácká koncepce automobilu 

Hans Ledwinka roku 1923 představil nový produkt a to podvozek tvořený 

centrální nosnou rourou, na jejímž předním konci byl umístěn vzduchem chlazený 

motor a převodovka s nezávisle uloženými poloosami. Tuto koncepci se 

nepodařilo doposud nikomu úspěšně napodobit. Nákladní vozidla jsou 

charakteristická tím, že dokážou zvládnout nejtěžší terény v extrémních 

klimatických podmínkách a jsou vysoce spolehlivé. 

Principem je použití centrální nosné roury a náprav, s nezávisle 

zavěšenými výkyvnými polonápravami sešroubovanými v jeden celek. [7] 

 

 

Obrázek 3 Tatrovácká koncepce 

Zdroj: [10] 
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3 Teoretická východiska 

3.1 Investice 

Investicí se v ekonomice rozumí kapitálová aktiva, která se skládají ze 

statků, které nejsou určeny k bezprostřední spotřebě, ale jsou určeny pro užití ve 

výrobě spotřebních statků nebo dalších kapitálových statků. [5] 

Každá ekonomická jednotka i stát musí volit mezi výrobou 

spotřebních a investičních statků. Obětování části výroby spotřebních statků ve 

prospěch investičních může pro ekonomiku znamenat rychlejší růst a může získat 

větší množství jak spotřebních tak i investičních statků. V nejširším pojetí 

v ekonomické teorii se proto investice charakterizuje jako ekonomická činnost, při 

níž se subjekt vzdává své současné spotřeby s cílem zvýšit produkci statků 

v budoucnosti. [6] 

Z makroekonomického pohledu dělíme investice na hrubé a čisté. Hrubé 

investice tvoří celková částka nových investičních statků tj. strojů, budov, 

výrobního a jiného zařízení, za dané období. Čisté investice jsou tvořeny čistým 

přírůstkem zásob investičních statků v ekonomice v průběhu daného období. 

Jedná se tedy o hrubé investice snížené o opotřebovaný majetek, finančně 

tedy o odpisy. [5] 

Každý podnik investuje z důvodu, že očekává, že mu daná investice 

přinese zisk, tudíž aby očekávané příjmy byly vyšší než náklady na investici. Je 

nutné brát v úvahu vztah tří základních prvků, mezi které patří příjmy – náklady -

očekávání. Investice zajištují pro firmu dodatečné příjmy pouze v případě, pokud 

jsou adresné, úspěšné, smysluplné a umožňují zvyšovat objem produkce.  

Náklady na investici hraji významnou roli v celém procesu investičního 

rozhodování, zejména při hodnocení efektivnosti investice. Cena kapitálu spolu 

s faktory, které ovlivňují její výši, hraje významnou roli při výběru projektů. 

Investice se týká budoucnosti a našeho očekávání, jaký výnos nám investice 

přinese. [2,4] 
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Investice jsou nejdůležitějším faktorem hospodářského rozvoje 

společnosti, díky kterému se realizuje perspektivní politika státu, jeho jednotlivých 

oblastí a každého podniku.  Investice přinášejí majitelům úspory a jsou součásti 

hrubého domácího produktu. Z makroekonomického pohledu je nutné investice 

hodnotit ze dvou hledisek a to ze strany poptávky a ze strany nabídky. Ze strany 

poptávky má investice okamžitý vliv na celkovou poptávku v ekonomice což 

pozitivně ovlivňuje výrobu a zaměstnanost. Ze strany nabídky mají investice 

dlouhodobý vliv na rozšiřování majetku, což umožňuje zvyšovat hrubý domácí 

produkt. [4] 

Rozeznáváme tři základní druhy investic: 

 Hmotné – dlouhodobý hmotný majetek. Vytvářejí nebo rozšiřují výrobní 

kapacitu podniku, jedná se o výstavbu nových budov, staveb, dopravních 

cest, strojů a výrobního zařízení. 

 Finanční – dlouhodobý finanční majetek. Jedná se například o nákup 

dlouhodobých cenných papírů, obligací, vklady do investičních a jiných 

společností, dlouhodobé půjčky s cílem obchodovat s nimi a získat úroky, 

dividendy nebo zisk. 

 Nehmotné – dlouhodobý nehmotný majetek. Jedná se o nákup know-how, 

licencí, software, výdaje na vědu a výzkum, autorská práva. [3,4] 

3.2 Zdroje financování investic 

Zdroje financování se dělí na vlastní a cizí financování. Pokud podnik 

financuje svou investici z vkladů společníků, nerozděleného zisku, odpisů anebo 

z výnosů z prodeje a likvidace hmotného majetku jedná se o financování vlastními 

zdroji. Financování z nerozděleného zisku se nazývá samofinancování. Podnik ale 

kromě vlastních zdrojů používá také cizí zdroje, mezi které patří například 

investiční úvěr, obligace, dlouhodobé rezervy, leasing. Hlavním zdrojem cizího 

kapitálu jsou banky, které poskytují podnikatelům úvěr, se kterým jsou spojené 

další poplatky. Podnikatelé využívají cizí kapitál například 

z důvodu, že nedisponují dostatečně velkým vlastním kapitálem a také z důvodu, 
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že všeobecně platí, že použití cizího kapitálu je levnější než vlastní kapitál a to 

z důvodu nižší úrokové míry bank. [5] 

3.3 Investiční projekty 

Jestliže má podnik jasně a srozumitelně formulovaný investiční 

cíl a vybranou investiční strategii pro dosažení stanoveného cíle, je možné 

připravovat jednotlivé investiční projekty. Je důležité hodnotit a vybrat ty 

nejvhodnější a připravit je na realizaci. 

Předinvestiční příprava je předpokladem úspěšné realizace 

projektů a jejich fungování. Tato příprava je náročná na technické a ekonomické 

činnosti jako je marketing, hodnocení rizik, finanční analýza. Cílem předinvestiční 

přípravy je identifikovat jednotlivé investiční projekty z hlediska účelnosti investice 

pro podnik, z hlediska průzkumu potřeb trhu, z hlediska rizikovosti, z dosavadního 

využití majetku apod. Podnik postupně identifikuje a hodnotí investiční 

projekty a vybírá ty nejvhodnější, které odpovídají zadaným cílům podniku. [4] 

Podnikatelské investiční projekty představují soubor 

ekonomických a technických studií, které slouží k realizaci, přípravě, 

financování a efektivnímu provozování navrhované investice. Každý projekt 

ovlivňuje své okolí (území, infrastruktura, pracovní síly) a okolní vlivy působí na 

investiční projekt. 

Členění investičních projektů podle hledisek: 

 Podle výše kapitálových výdajů – měřítkem pro to, kdo rozhoduje o přijetí 

a realizaci investice, (vedoucí oddělení, ředitel, představenstvo, 

dceřiná společnost). 

 Podle charakteru přínosu pro podnik – členění podle toho v čem spočívá 

jejich hlavní přínos, zejména ve snížení nákladovosti, snížení 

tržeb a na snížení rizika. 
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 Podle stupně závislosti – rozlišujeme vzájemně se vylučující a nevylučující 

projekty. U vylučujících se nemohou projekty uskutečnit zároveň, 

nutné vybrat pouze jeden zatímco u vzájemně se nevylučujících 

projektů není nutné provádět výběr projektu, jen určit, zda je 

efektivní. 

 Podle charakteru statistické závislosti (nezávislosti) jejich očekávaných 

výnosů – výnosnost pozitivně závislých investic se vyvíjí stejně za 

určité období, naopak negativně závislé jsou investice, jejichž 

výnosnost se vyvíjí protichůdně za určité období. 

 Podle vztahu k objemu původního majetku – rozlišujeme obnovovací 

projekty, které umožňují náhradu opotřebeného fixního majetku 

novým, jsou bezrizikové a jejich výdaje jsou poměrně přesně 

kvantifikovatelné. Rozvojové projekty zvyšují výši podnikového 

fixního majetku a umožňují rozšíření stávající či zavedení nové 

výroby, jsou rizikovější a výdaje se obtížněji předvídají. 

 Podle typu peněžních toků z investic – cash flow z investic. [6] 

Aby se stanovila metoda hodnocení efektivnosti investic a řídicí podniková 

úroveň, která o dané investici rozhoduje, klasifikují se investiční projekty do 

několika skupin. O velkých investicích rozhodují nejvyšší orgány 

podniku, o malých manažeři nižších stupňů řízení. 

Klasifikace investičních projektů: 

 Náhrada zařízení – jedná se o nezbytnou náhradu opotřebovaného 

zařízení bez rozhodovacích procesů a analýz. 

 Výměna zařízení za účelem snížení nákladů – jde o výrobu zařízení, na 

kterém je výroba nákladná. Je nutné výměnu podložit podrobnější 

analýzou, většinou se jedná o srovnání investičních nákladů s úsporou 

výrobních nákladů. 

 Expanze dosavadního výrobku a rozšíření trhu – rozhodnutí vyžaduje 

průzkum trhu a toto rozhodnutí je v rukou vyšších stupňů řízení. 
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 Vývoj, výroba a prodej nového výrobku a expanze na nové trhy – vývoj, 

výroba a zavedení nového výrobku je velmi nákladná a zároveň riziková 

věc. Je potřeba provést detailní analýzu a použít náročné metody. 

Schválení je v rukou vrcholového řídicího orgánu. 

 Investiční projekty v oblasti bezpečnosti práce, ekologie – tyto projekty 

musí podnik provést, aby vyhověl nařízením a předpisům. Nazývají se 

mandatorní investice. 

 Výzkum a rozvoj – pro některé podniky představují hlavní a nejdůležitější 

kapitálové výdaje. Jsou rizikové. 

 Dlouhodobé smlouvy – tyto smlouvy přinášejí výnosy a vyžadují náklady 

po řadu let. 

 Ostatní investiční projekty – do této kategorie patří všechny ostatní. [5] 

3.3.1 Struktura investičního projektu 

Ze zkušeností s realizací projektů vyplývá skutečnost, že navrhovaná 

struktura je vhodná nejen pro různé investory a jejich předmět činnosti ale je 

použitelná i pro projekty financované z fondů Evropské unie. Struktura investičního 

projektu se skládá z 5 hlavních bodů, mezi které patří obsah, shrnutí, hlavní část 

projektu, závěr a přílohy. 

Součástí kvalitního projektu je obsah. Obsah nám zajišťuje přehlednost 

dokumentu a umožňuje rychlou orientaci. 

Shrnutí je velmi důležitá část investičního projektu. Ze shrnutí bychom se 

měli přesvědčit, že se jedná o kvalitní projekt a má smysl se tímto projektem 

zabývat. Shrnutí nám podává přehled o cílech podniku a projektu a strategii 

podniku. Nesmí v něm chybět závěry, doporučení a informace jako jsou například, 

název a adresa firmy, komunikační spojení (email, telefon), název projektu, cíle 

projektu, charakteristika trhů, na které firma vstupuje s produktem a výsledky 

z finanční analýzy, tedy výše potřebného kapitálu, struktury a účelu jeho 

použití a také očekávané finanční efekty pro podnik a investora. 
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Hlavní část projektu se skládá se 14 části, mezi které patří: 

 

 Charakteristika firmy a jejich cílů – tato část by měla obsahovat historii, 

výsledky podnikatelské činnosti, definování finančních, 

sociálních a výsledkových cílů a také strategické a specifické cíle jako je 

kvalita produkce, růst produktivity práce, finanční stabilita. 

 Organizace řízení a manažerské týmy – jedná se o návrh organizační 

struktury firmy, vymezení kompetencí a odpovědnosti jednotlivých 

pracovníků a definování politiky odměňování.  

 Analýza trhu a konkurence – podstatou je získávání, analýza a hodnocení 

informací o trhu a zaměření na poptávku a konkurenci. Definování tržních 

segmentů, analýza struktury zákazníků a hodnocení vlastních produktů ve 

vztahu ke konkurenci. Je důležité, aby se tato část vyznačovala kvalitou 

získaných údajů, protože tvoří základ pro ekonomické propočty 

očekávaných výnosů a návratnost investovaného kapitálu. 

 Marketingová strategie – marketingová strategie zahrnuje výrobkovou 

strategii, cenovou strategii, distribuční politiku, komunikační 

politiku a postavení produktů na trhu a jejich rozvoj. Marketingová 

strategie se zpracovává v několika variantách a hodnotí se z hlediska 

dosažení cílů projektu, finančních zdrojů a jejich dopadů na fungování 

podniku. 

 Výrobní program – jedná se o návrh nejvhodnějšího, nejhospodárnějšího 

způsobu výroby uvažovaných produktů a to od vstupu surovin do skladu 

přes skladování hotové produkce až po jejich expedici k zákazníkovi. 

 Materiálové vstupy a energie – znalost zaměření výrobního programu nám 

umožňuje stanovit výrobní vstupy, které jsou potřebné k realizaci projektu 

ale také jejich spotřebu, tedy stanovit jejich nákladovost. 

 Velikost a umístění výrobní jednotky – výběru lokality je potřeba se 

dostatečně věnovat. Volbu umístění realizujeme pomocí 

ekonomických a mimoekonomických kritérií. Je nutné se soustředit na 
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tržní faktory, podnikově-ekonomické faktory, společensko-ekonomické 

faktory, faktory infrastruktury a ekologické faktory. 

 Technicko-technologické zajištění projektu – představuje vyhodnocení 

různých varianta technického řešení a zpracování spočívá ve volbě 

technologie, v návrhu vytvoření optimální struktury strojů a výrobních 

zařízení. 

 Personální plán – tento plán ovlivňuje efektivnost a spolehlivost provozu, 

který vznikne realizací posuzovaného projektu. Je nutné analyzovat 

kvantitativní a kvalitativní požadavky na pracovní sílu, vypracovat plán 

potřeby pracovních sil, posoudit disponibilitu pracovní síly, posoudit 

možnosti získání finančních prostředků v daném regionu a provést 

rozpočet osobních nákladů. 

 Implementační plán – kvalitní projekt se vyznačuje také tím, že je reálný. 

Jeho realizace je vázaná na časový a finanční harmonogram projektu. 

Implementační plán přiřazuje jednotlivým činnostem parametry času, 

zdrojů a výdajů a prezentuje je v časové návaznosti. 

 Analýza rizika projektu – analýza rizika je jednou z nejdůležitějších 

součástí každého investování, ale často tato analýza bývá podceňována. 

Investici ovlivňuje během doby životnosti množství faktorů, jejichž vývoj 

nelze pevně stanovit nebo předpokládat. Tato analýza by měla obsahovat 

určení zdrojů rizika, stanovení významnosti zdrojů rizika, hodnocení rizik 

zda je přijatelné nebo naopak. Správně prováděná analýza může přispět 

k úspěšnosti realizace projektu. 

 Finančně-ekonomická analýza – posuzuje dopad projektu na finanční 

stabilitu firmy. Finančně ekonomické vyhodnocení je třeba zaměřit na 

výpočet ukazatelů ekonomické efektivnosti projektu a to na čistou 

současnou hodnotu, index rentability, vnitřní výnosové procent, 

diskontovaná doba splatnosti, rentabilita investice a výpočet bodu zvratu. 
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 Záruky – jestliže firma nemá dostatek kapitálu pro realizaci projektu, je 

nutné přesvědčit potenciálního investora o výhodnosti projektu. Pokud 

nemáme požadovaný objem zdrojů nelze očekávat plánované výnosy. 

 Dopad projektu na životní prostředí – změny v technologii a vyráběná 

produkce by neměly mít nepříznivé vlivy na životní prostředí. 

Čtvrtý hlavní bod je závěr, který dokumentuje účelnost, hospodárnost a 

proveditelnost projektu. Závěr by měl být jasný a srozumitelný a měl by 

charakterizovat přínos projektu jak pro podniku tak pro investory. 

Přílohy doplňují podrobněji a konkrétněji základní údaje uvedené 

v projektu. [2,4] 

3.3.2 Faktory ovlivňující hodnocení a výběr projektů 

Při hodnocení efektivnosti projektů, působí na jejich realizaci mnoho 

faktorů, které ovlivňují jejich výsledek.  Jedná se o faktory, které můžeme ve firmě 

prostřednictvím různých opatření ovlivnit, jedná se například o materiál, mzdovou 

a energetickou náročnost a kvalitu produkce. Existují ale i faktory, které ovlivnit 

nemůžeme a musíme je respektovat. 

Úrok 

Úrok hraje při hodnocení, rozhodování a výběru projektů podstatnou roli, 

protože vyjadřuje cenu půjčených peněz. Má tyto tři funkce: 

Vytváří stimuly k úsporám, investicím – růst úroků a úspor vede k poklesu 

investice a naopak pokles úroků a úspor vede k růstu investic. 

Nástroj alokace kapitálu – umožňuje výběr projektů s nejvyšším efektem. 

Pokud úrok roste tak podnik omezuje projekty s nižším výnosem, pokud úrok 

klesá, podnik může realizovat projekty i s nižším výnosem a pokud je úrok větší 

než výnos tak podnik nemůže daný projekt realizovat. 

Nástroj zohledňující faktor času – vystupuje jako alternativní náklad 

kapitálu. Pomocí úročení zjišťujeme budoucí hodnotu a pomocí odúročení 

současnou hodnotu. 
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Daň 

Vliv daní, tedy výše zdanění očekávaných peněžních toků ovlivňuje výběr 

projektů. Je nutné u tohoto faktoru zohlednit možné změny daňových 

zákonů a daňových sazeb ve vztahu k očekávané životnosti projektu. Vliv daně 

působí v těchto směrech: 

Vliv daně na příjmy z projektu – jedná se o daň ze zisku. Reálný peněžní 

výdaj, o který musíme očekávaný peněžní příjem snížit.  

Vliv daně na úrokové sazby – daň ze zisku působí i na úrokovou sazbu při 

diskontování. Úroky představují odpočitatelnou položku snižující daňový základ. 

[3,4] 

Inflace 

Při větším tempu inflace je v propočtech efektivnosti nutné 

zohledňovat i růst cen. V důsledku inflace dochází k růstu kapitálových výdajů, 

tedy pořizovací ceny investice nebo ocenění oběžného majetku. Inflace ovlivňuje 

také peněžní příjmy z projektu, kdy rostou ceny výrobků, které budou vyráběny, 

ale také k růstu cen spotřebovaných materiálů a k růstu mzdových nákladů. Inflace 

ovlivňuje i diskontní sazbu, která se používá pro vyjádření časové hodnoty peněz. 

Jestliže diskontní sazba stoupá tak vzniká rozdíl mezi nominální a reálnou sazbou. 

[6] 

3.4 Investiční rozhodování 

Investiční rozhodování je jedním z nejvýznamnějších druhů manažerských 

rozhodnutí. Význam rozhodnutí spočívá v tom, že důsledky rozhodnutí působí 

dlouhodobě a s určitou setrvačností v podniku a také jsou vynakládány velké 

objemy zdrojů, se kterými je spojené nebezpečí ztrát. Rozhodnutí o přijetí nebo 

zamítnutí investičního projektu dlouhodobě ovlivňuje budoucí vývoj a prosperitu. 

Neefektivní investice může způsobit finanční problémy a ztrátu 

konkurenceschopnosti na trhu. 

Rozhodování o realizaci investičních projektů je součástí dlouhodobého 

strategického rozhodování a vychází ze strategických cílů podniku. Hlavním cílem 
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podniku je zvyšování hodnoty podniku, ke kterému může výrazně přispět 

kvalitní a úspěšná realizace investic. Základními nástroji investičního rozhodování 

jsou ekonomická kritéria hodnocení investičních projektů. 

Mezi základní otázky patří kolik investovat, do čeho, kdy, kde a jak 

investovat. Investice jsou zdrojem výnosu v průběhu delšího časového období. [1] 

 

Obrázek 4 Rozhodování o investicích 

Zdroj: [4] 

Uvedené cíle investora, ale i další cíle například prestižní, životní 

prostředí, nebudou vždy konzistentní, tedy může mezi nimi vznikat konfliktnost. 

Investor musí brát na toto ohled a musí na tyto skutečnosti reagovat již při 

investičním rozhodování a také v průběhu investování a vznikající problémy řešit. 

Chybný záměr nebo neefektivní investování může způsobit ztráty, někdy může 

podnik přivést až k bankrotu. [2,4] 
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3.5 Riziko investování 

Investování je těsně spojeno s rizikem. Každý podnik by měl zohledňovat 

riziko a zajistit jeho promítnutí do hodnocení efektivnosti investování. 

Podnikatelské riziko znamená nebezpečí, že dosažené výsledky se nebudou 

rovnat předpokládaným výsledkům. Očekávané peněžní příjmy jsou nejisté, mezi 

jisté příjmy patří jen investice do krátkodobých státních pokladničních poukázek. 

Většina podniku však investuje do hmotného a nehmotného majetku a v těchto 

případech je riziko velké a příjmy nejisté. Respektování rizika je základním 

znakem dobrého rozhodování o investicích. Mezi oblasti kde je vysoká 

neúspěšnost podnikání patří, zavádění nových druhů výrobků na trh a při 

podnikovém výzkumu a vývoji. 

Spolu s rizikem je spojen pojem nejistota. Vztah mezi nejistotou a rizikem 

lze charakterizovat tak, že riziko je možno díky obvyklých statistických metod 

kvantifikovat pravděpodobnost vzniku odchylných alternativ a nejistota je 

neurčitost výsledků nějakých jevů či procesů. Můžeme tedy říct, že riziko je stupeň 

nejistoty a určitá hodnota, která popisuje nejistotu tím, že ji určí pravděpodobnost 

výskytu v určitém intervalu. [6] 

3.5.1 Druhy rizik 

Rizika podle závislosti/nezávislosti na podnikové činnosti 

 Riziko objektivní – nezávislé na činnosti podniku, na schopnostech 

managementu, vlastníka nebo zaměstnance. 

 Riziko subjektivní – závislé na činnosti managementu, 

majitelů a zaměstnanců. 

 Riziko kombinované – příčinou je objektivní i subjektivní faktor společně. 
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Podle věcné náplně 

 Riziko provozní – riziko stávek, havárií strojů. 

 Riziko tržní – riziko cen, kurzů. 

 Riziko inovační – zavádění nových technologií. 

 Riziko investiční – souvisí s nevhodnou alokací finančních zdrojů do 

hmotného, nehmotného investičního majetku a dlouhodobého finančního 

majetku. 

 Riziko finanční – riziko plynoucí z použití různých druhů kapitálu, riziko 

platební neschopnosti. 

 Celkové podnikatelské riziko – riziko celkově úspěšného nebo 

neúspěšného podnikání, které se projeví v tržní ceně akcií tedy v hodnotě 

firmy, v dividendách. 

Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji 

 Riziko systematické – mění se systematicky v závislosti na vývoji 

ekonomických faktorů. 

 Riziko nesystematické – jedinečné, je specifické pro jednotlivé obory, 

firmy, projekty. 

Podle možnosti ovlivňování 

 Rizika ovlivnitelná – můžeme je ovlivnit, snížit nebo eliminovat, jedná se 

například o bezpečnostní zařízení, kvalitu produktu a pracovníků. 

 Rizika neovlivnitelná – nemůžeme je ovlivnit, musíme je akceptovat, 

například daňové podmínky. [6] 
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3.5.2 Postoje k riziku 

Rozlišujeme tři základní typy vztahů podnikatele k riziku. Jedná se o: 

 Averze k riziku – podnikatel se vyhýbá riskantnějším projektům, dává 

přednost projektům bez rizika nebo jen s malým rizikem. 

 Sklon k riziku – podnikatel vyhledává riskantnější projekty s větším úrovní 

zhodnocení vloženého kapitálu, ale také s vyšším nebezpečím špatných 

výsledků. 

 Neutrální postoj – podnikatelova averze a sklon k riziku jsou v rovnováze. 

[4,6] 

3.5.3 Snižování rizika 

Ochrana proti riziku je možná dvěma způsoby a to postupy pro odstranění 

příčin rizika, a tím jeho eliminaci a snížení nepříznivých důsledků rizika na 

přijatelnou míru. Existuje celá řada konkrétních způsobů ochrany proti 

nepříznivých důsledkům rizika. Můžeme je členit takto: 

 Volba právní formy podnikání – omezení důsledku rizika podnikání na 

definovanou část majetku podnikatele. 

 Prosté omezování rizik – podnik si stanoví rizikové meze, kam až je 

ochoten zajít. 

 Diverzifikace rizika – jedná se o rozložení rizik na co největší základnu. 

Nejčastější diverzifikace jsou rozšiřování výrobního programu, geografická 

diverzifikace, diverzifikace z hlediska dodavatelů, z hlediska 

odběratelů a diverzifikace v oblasti finančních investic. 

 Flexibilita podnikání – podnik musí rychle reagovat na změny bez velkých 

nákladů a tomu napomáhají univerzální technologie, které se dají použít 

pro více účelů. 

 Dělení rizika – riziko se dělí mezi účastníky, kteří se podílejí na společném 

projektu. 

 Transfer rizika – přesunutí rizika na jiné subjekty. 
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 Pojištění – speciální druh přenesení rizika na pojišťovnu. Týká se 

měřitelných rizik objektivního charakteru. 

 Příprava a realizace projektu po etapách – rozdělení projektu na 

etapy a každá následující etapa se rozvrhuje variantně. 

 Tvorba rezerv – riziko se snižuje tím, že podnik vytváří rezervy. Některé 

podniky, mají zákonem stanovenou tvorbu rezervních fondů, patří zde 

akciová společnost a společnost s ručením omezeným. Cílem je úspora 

finančních zdrojů. [4,6] 

3.5.4 Riziko a výnosnost 

Bezpečnost projektů se snižuje s růstem rizika, se zvyšujícím se rizikem, 

investor požaduje vyšší výnos a naopak. Investice, které jsou bezrizikové, jsou 

málo výnosné. Mezi rizikové patří například investice do akcií vzniklé akciové 

společnosti. Rozlišujeme dva druhy výnosnosti: 

Výnosnost očekávaná – výnosnost, kterou investor předpokládá 

dosáhnout. 

Výnosnost požadovaná – výnosnost, kterou investor požaduje jako 

kompenzaci za odložení spotřeby a podstupování rizik. Požadovaná výnosnost se 

dá dále dělit z hlediska rizika, a to: 

 bezriziková výnosnost; 

 rizikovou výnosnost vyjádřenou rizikovou prémií. [4] 

Investor při rozhodování o investičním projektu, musí brát v úvahu tři 

skutečnosti a to jaké jsou výnosy projektu, jaké rizika jsou spojené s peněžním 

tokem a jaké důsledky má projekt ze strany likvidity. Tyto kritéria tvoří investiční 

trojúhelník. Ideální investice je taková, která přinese nejvyšší výnos, nejnižší riziko 

a maximální likviditu, ale dosažení tohoto se vylučuje, protože nejvyšší výnos 

přinese zpravidla investice, která je nejrizikovější. Investoři preferují investici 

dokonale jistou nebo s menším rizikem oproti investici se stejným výnosem ale 

nejistou. Při podstupování vyššího rizika požadují rizikovou přirážku, která vyplývá 

nejčastěji z těchto příčin: 
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 Podnikatelské riziko firmy 

 Finanční riziko 

 Riziko prodejnosti cenného papíru 

 Úrokové riziko. [5,6] 

3.6 Investiční strategie 

Investiční strategie představuje různé postupy jak dosáhnout 

požadovaných investiční cílů nebo se k nim maximálně přiblížit. Investor musí 

každou investiční příležitost posuzovat s přihlédnutím k těmto faktorům: 

 Očekávaný výnos investice; 

 Očekávané riziko investice; 

 Očekávaný důsledek na likviditu podniku. 

Nejlepší investice je taková, která má maximální výnos, nízké nebo žádné 

riziko a vysokou likviditu. Investor musí preferovat jeden z těchto faktorů a podle 

toho rozeznáváme různé typy investičních strategií. 

Strategie maximalizace ročních výnosů 

Investor zde dává přednost nejvyšší ročním výnosům a nezajímá ho růst 

ceny investice. Nižší zisk z růstu ceny kompenzuje vyššími ročními výnosy. Tento 

typ strategie se uplatňuje při nižším stupni inflace, protože roční výnosy se 

nezhodnocují a investice si udržuje reálnou hodnotu. 

Strategie růstu ceny investice 

Investor zde dává přednost takovým projektům, u nichž předpokládá co 

největší zvýšení hodnoty původního investičního vkladu. Běžný roční výnos 

z investice je pro investora vedlejší. Tento typ strategie je vhodný při vyšším stupni 

inflace, která znehodnocuje běžné roční výnosy, ale budoucí hodnota majetku díky 

vyšší inflaci roste rychle. 
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Strategie růstu ceny investice spojená s maximální ročními výnosy 

Investor vybírá projekty, které přináší růst ceny investice v budoucnu i růst 

ročních výnosů. Tyto investice jsou z hlediska finančního cíle nejideálnější, ale 

v praxi se vyskytují velmi sporadicky, protože investice, které přinášejí maximální 

roční výnosy, jsou jiného druhu než investice, u kterých lze předpokládat růst ceny 

v budoucnu. 

Agresivní strategie investic 

Investor preferuje investice s vysokým stupněm rizika, jedná se například 

o investice do zahraničí, do oblasti s neprozkoumaným trhem a podobně. 

Podstoupené vysoké riziko je kompenzováno možným vysokým výnosem. 

Konzervativní strategie 

Investor postupuje velmi opatrně, bojí se rizika a vybírá projekty, které 

jsou bezrizikové anebo s velmi nízkým stupněm rizika. Tyto projekty ovšem 

přinášejí nízkou výnosnost. Jedná se o investici do státních cenných papírů nebo 

do zaběhnuté výroby. 

Strategie maximální likvidity 

Investor upřednostňuje projekty, které jsou schopné rychle transformovat 

peníze a které jsou nejvíce likvidní. Tyto investice zajišťují likviditu, ale přinášejí 

menší výnosnost. Obvykle investice s vysokým výnosem jsou obtížně převoditelné 

na peníze. Tento typ strategie se používá, když má podnik problém se 

zabezpečováním své likvidity. 

S investiční strategií souvisí také strategie dlouhodobého financování, 

která se věnuje úvahám o zvýšení stávajícího kapitálu v důsledku 

investování a úvahám o nejvhodnější struktuře financování investic. [2,6] 

3.7 Hodnocení efektivnosti investice 

Investice představuje jednorázově vynaložené peníze, které nám budou 

v budoucnu přinášet peněžní příjmy. Podnik, který investuje, obětuje současné 

užitky ve prospěch budoucích užitků s cílem dosáhnout zisku. Hodnocení 

efektivnosti investic se skládá z: 
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 Určení kapitálových výdajů na investici; 

 Odhad budoucích čistých příjmů a rizika; 

 Určení podnikové diskontní míry; 

 Výpočet současné hodnoty očekávaných peněžních příjmů.[5] 

3.7.1 Kapitálové výdaje 

Do kapitálových výdajů patří pouze takové, které jsou bezprostředně 

spokojené se zamýšlenou investicí. Stanovení kapitálových výdajů na stroje, 

výrobní zařízení jsou poměrně přesné. Výdaje se skládají z nákupní ceny, 

dopravného, instalace a také z výdajů na projektovou dokumentaci. Odhad 

ostatních výdajů, především stavebních, výdajů na vývoj, výzkum a na ochranu 

životního prostřední už tak přesné není. V praxi se většinou plánované výdaje liší 

od skutečných výdajů, což někdy přivádí podniky do obtížných situací. Nová 

investice znamená přírůstek surovin, materiálů a nedokončené výroby na straně 

jedné a na straně druhé s novou investicí vzrostou i krátkodobé závazky, které 

potřebu peněz snižují. Do kapitálových výdajů patří pořizovací cena investice, 

zvýšení čistého pracovního kapitálu, výdaje spojené s prodejem a likvidací 

nahrazovaného majetku a daňové vlivy. [5] 

3.7.2 Peněžní příjmy 

Odhad budoucích peněžních příjmů vychází z investičního projektu 

v letech jeho předpokládané životnosti. Budoucí peněžní příjmy je obtížné určit, 

protože na ně působí celá řada vlivů jako je faktor času nebo inflace. Jedná se o 

nejkritičtější část celého procesu kapitálového plánování a investičního 

rozhodování. Marketingové oddělení musí připravit analýzu trhu, předpovědět 

objem prodávaného zboží a jeho cenu. Za roční peněžní příjmy z investičního 

projektu během jeho doby životnosti se považuje zisk po zdanění, roční odpisy, 

změny oběžného majetku, tedy čistého pracovního kapitálu a příjem z prodeje 

dlouhodobého majetku, upravený o daň. [5,6] 
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3.7.3 Podniková diskontní míra 

Představuje určení nákladů na kapitál vlastního podniku, o které budou 

příjmy diskontovány. Financuje-li firma investici vlastním kapitálem, pak nákladem 

je požadovaný výnos z kapitálů, vyjádřený například v dividendách. Je-li investice 

financována cizími zdroji, pak nákladem je úrok z úvěru, a kdyby podnik nedosáhl 

zhodnocení investice v této výši, pracoval by se ztrátou. [5] 

3.7.4 Současná hodnota peněžních příjmů 

Jednorázové náklady na investici jsou vynaloženy v krátké 

době a očekávané příjmy z investice plynou po řadu let. Faktor času způsobuje, že 

hodnota dnešní peněžní jednotky je cennější než hodnota peněžní jednotky 

v budoucnu. Jelikož výnosy vznikají v delším časovém období, musí se přepočítat 

na stejnou časovou bázi. Budoucí hodnota se tedy přepočítává na současnou 

hodnotu. [5] 

3.8 Metody hodnocení efektivnosti investice 

Metody hodnocení efektivnosti jsou základní nástroje investičního 

rozhodování. Jsou založeny na porovnávání předpokládaných kapitálových výdajů 

a peněžních příjmů z investice. Ideální investice je taková, která má vysokou 

výnosnost, je bez rizika a co nejdříve se zaplatí. Pro posuzování efektivnosti 

investičních projektů a jejich výběr existuje v teorii a praxi několik metod. Mohou 

se od sebe lišit velmi zásadně, někdy se jedná pouze o různé propočtové postupy, 

které nakonec dospívají ke stejným závěrům. Podle toho zda metody přihlížejí 

k faktoru času, dělíme je na statické a dynamické metody. [5,6] 

Pro hodnocení efektivnosti musíme mít kritérium, podle kterého budeme 

danou investici hodnotit. Cílem některých projektů je snížení nákladu proto 

použijeme nákladové kritérium, pokud je našim cílem zvýšit zisk, použijeme 

ziskové kritérium. Nákladové kritérium nepostihuje celkovou efektivnost, zatímco 

ziskové kritérium vyjadřuje efektivnost komplexněji.  Aby investice byla efektivní, 

musí být příjmy z investice větší než výdaje. [5] 
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Statické metody hodnocení nepřihlíží k faktoru času. Jsou vhodné pro 

krátkodobé hodnocení efektivnosti projektů. Jelikož nezohledňují faktor času, 

země s vyspělou ekonomikou tyto metody nepoužívají za směrodatné. Důležitá je 

zde i výše diskontní sazby, čím je nižší, tím je vliv faktoru času méně významný. 

Jedná se o pomocné, doplňkové metody, které používáme u méně významných 

projektů a projektů s krátkou dobou životnosti.  

Mezi statické metody patří: 

 Porovnávání nákladů; 

 Porovnávaní zisku; 

 Výpočet rentability; 

 Výpočet výnosnosti; 

 Výpočet doby splatnosti. 

 

Dynamické metody hodnocení přihlíží k faktoru času a jejím základem je 

diskontování všech vstupních dat vstupujících do výpočtů. Dynamické metody 

hodnocení odstraňují nedostatky statických metod. Faktor času působí velmi 

výrazně, působí na změnu hodnoty peněz. Tyto metody by měly být použity tam, 

kde se počítá s delší dobou pořízení dlouhodobého majetku a delší dobou 

životnosti. Pro většinu výpočtů se používají tabulkové procesory jako je Excel, 

Quattro, Lotus, apod. 

Mezi dynamické metody patří: 

 Čistá současná hodnota; 

 Index rentability; 

 Vnitřní výnosové procento; 

 Diskontní doba splatnosti. [4,6] 
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3.8.1 Výnosnost investic (Return on Investment) 

Tato metoda nebere v úvahu působení faktoru času, proto je označovaná 

za statickou metodu. Metoda také nebere v úvahu všechny peněžní příjmy, ale 

pouze jen jednu část, kterou je zisk, nepočítá s odpisy. V praxi se tento 

ukazatel i přesto používá, neboť je stejné konstrukce jako ukazatele výnosnosti 

kapitálu (ROA, ROE). 

Za efekt z investice se považuje zisk. Změny v objemu výroby i změny 

v nákladech, které daná investice vyvolá, se promítnou v zisku, který dostatečně 

charakterizuje přínos investice. 

 

𝑅𝑂𝐼 =
𝑍𝑟

𝐼𝑁
∙ 100 (%) 

 

Kde: Zr – průměrný čistý roční zisk z investice; 

 IN – náklady na investici. [5] 

 

Jelikož se ve vzorci používá průměrný čistý zisk roční zisk, lze 

srovnávat i projekty s různou dobou životnosti, různou výši investičních 

nákladů a objemu výroby. Jako zisk se bere zisk po zdanění, tedy čistý zisk, který 

je považován za skutečný efekt pro podnik. Za investiční náklady je doporučujeme 

brát průměrnou zůstatkovou hodnotu investice. [5] 

3.8.2 Doba splacení (Payback Method) 

Nevýhodou této metody je že nebere v úvahu výnosy po době 

splacení a časové rozložení výnosu v době splacení, tato nevýhoda se odstraňuje 

diskontováním. Metoda doby splacení tedy nemůže být všeobecnou mírou pro 

posuzování investic. Tato metoda poskytuje informaci o riziku investice a likviditě 

investice. Metoda, která pracuje s diskontovanými hodnotami, je přesnější a dává 

nám lepší představu o tom, jak dlouho jsou zdroje v investici vázány a to je 

důležité pro srovnání investičních variant. [5] 
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Doba splacení neboli doba návratnosti, nám udává počet let, resp. 

měsíců, za které tok příjmů (čistý cash flow) přinese hodnotu rovnající se 

původním nákladům na investici. Pokud jsou příjmy z investice v každém roce 

životnosti stejné, pak dobu splacení zjistíme vydělením investičních nákladů roční 

částkou očekávaných čistých peněžních příjmů. Čím kratší je doba splacení, tím je 

investice výhodnější. Doba splacení musí být kratší, než je doba životnosti 

investice. 

 

𝐷𝑆 =
𝐼𝑁

𝐶𝐹
 (𝑟𝑜𝑘𝑦) 

 

Kde: IN – náklady na investici; 

 CF – roční cash flow. [5] 

 

Jsou-li výnosy v každém roce jiné, pak dobu splacení zjistíme postupným 

načítáním ročních částek cash flow tak dlouho, až se kumulované částky cash 

flow rovnají investičním nákladům. [5] 

3.8.3 Čistá současná hodnota (Net Present Value) 

Tato dynamická metoda je nejpřesnější, nejspolehlivější a jedná 

se o prvotní metodu hodnocení projektů. Definujeme ji jako rozdíl mezi současnou 

hodnotou očekávaných příjmů a náklady na investici. Výnosem z investování je 

tedy očekávaná hodnota cash flow (čistý zisk + odpisy). [4] 

 

𝑁𝑃𝑉 = 𝑃𝑉𝐶𝐹 − 𝐼𝑁 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑘)𝑡
− 𝐼𝑁

𝑛

𝑡=1
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Kde: NPV  - čistá současná hodnota investice; 

 PVCF -  současná hodnota cash flow (výnosů z investice); 

 IN  - náklady na investici; 

 CF - očekávaná hodnota cash flow v období t; 

 k  - kapitálové náklady na investici; 

 t  - období 1 až n; 

 n  - doba životnosti investice. [5] 

 

Je-li: NPV > 0 – investovat. Investice zvyšuje hodnotu firmy. 

 NPV < 0 – neinvestovat. Investici musíme odmítnout. 

 NPV = 0 – docílení požadované výnosnosti. [4]  

3.8.4 Vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return) 

Tato metoda taktéž respektuje časovou hodnotu peněz. Podstata metody 

spočívá v hledání diskontní míry, při níž se současná hodnota očekávaných 

výnosů z investice (cash flow) rovná současné hodnotě výdajů na investici. IRR je 

tržní úroková míra (sazba), při které se NPV rovná nule. [4] 

 

𝑃𝑉𝐶𝐹 = 𝐼𝑁 

∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑘)𝑡
= 𝐼𝑁

𝑛

𝑡=1

 

 

Což lze psát jako: 

𝑃𝑉𝐶𝐹 − 𝐼𝑁 = 0 
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Kde: PVCF - současná hodnota cash flow (výnosů z investice); 

 IN  - náklady na investici; 

 CF - očekávaná hodnota cash flow v období t; 

 k - kapitálové náklady na investici; 

 t  - období 1 až n; 

 n  - doba životnosti investice. [5] 

 

Je-li vnitřní výnosové procento větší než diskontní míra zahrnující riziko 

(WACC), je projekt přijatelný i přes své riziko. Pokud je investice na úvěr, mělo by 

být IRR vyšší, než je úroková míra. [5] 

3.8.5 Index rentability (Profitability Index) 

Index ziskovosti je stanoven poměrem současné hodnoty odhadu 

budoucích peněžních toků a investovaného kapitálu. Index je ve velmi úzkém 

vztahu s metodou NPV. Tento index je vhodné kritérium výběru investičních 

variant projektů, pokud se rozhoduje mezi několika projekty. Jedná 

se o hodnocení investičních projektů a řazení podle klesajících hodnot IR tak, aby 

byla dosažena maximální čistá současná hodnota investice. [4] 

 

𝐼𝑅 =  
𝑃𝑉𝐶𝐹

𝐼𝑁
 

 

Kde: PVCF - současná hodnota cash flow; 

 IN  - náklady na investici. 

Je-li: IR > 1 – investovat. 

 IR < 1 – neinvestovat. 

 IR = 1 – investici nelze doporučit ani zamítnout. [4]  
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4 Zhodnocení efektivnosti investice 

4.1 Charakteristika investice 

Společnost TATRA TRUCKS, a. s. plánuje v roce 2015 uskutečnit projekt 

s názvem Tereza, který se týká technologické inovace výroby nosných trub. 

Společnost chce mít pod kontrolou výrobu nejdůležitější části vozidla, a proto se 

rozhodla pořídit stroje na tuto výrobu. Podnik má v plánu vyrábět 830 kusů ročně. 

Datum zahájení investiční akce je stanoven na 30. 6. 2015 a datum uvedení 

investice do provozu je 30. 9. 2015. Doba životnosti strojů je 8 let. 

V současné době je výroba nosných trub prováděna 

firmou Tawesco s. r. o., která má tyto stroje ve vlastnictví. 

Technologie výroby se skládá z obrábění a svařování, které bude 

prováděno kombinací nových klasických strojů a CNC, doplněna o robotizované 

svařování. [8] 

 

Obrázek 5 Schéma podvozku 6x6 

Zdroj: [10] 

Nosná roura se skládá z těchto dílů: trouba nosná přední zesílená, trouba 

přední úplná, trouba zadní úplná a spojovací díl úplný. 

Společnost ve výběrovém řízení na dodání strojů oslovila MAS Kovosvit, 

DMG – MORI, TOS Varsdorf, IMTOS, Tecnotrade. Všechny tyto společnosti 

reagovaly na poptávku firmy a poslaly cenové nabídky, ze kterých společnost 
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vybrala nejvhodnější. Ve výběrovém řízení na svařování byli osloveni dodavatele 

CLOOS, ABB, HADYNA, BOKI, IGM, Valk Welding. [10] 

4.2 Financování investice 

Společnost TATRA TRUCKS, a. s. má více možností jak financovat 

projekt Tereza. Investiční projekt je možné financovat z vlastních zdrojů, cizích 

zdrojů tedy například úvěrem, anebo kombinací těchto zdrojů. Společnost 

financuje investici kombinací vlastního a cizího kapitálů, a také díky veřejné 

podpoře agentury CzechInvest. Pro tento projekt mi bylo doporučeno počítat 

s kalkulační úrokovou mírou 6%. [10] 

Společnosti TATRA TRUCKS a.s. získala příslib investiční pobídky 

na 40 % celkové hodnoty způsobilých nákladů. CzechInvest je agentura, která 

podporuje podnikání a investice. Investoři, kteří umístí svoji investici na území 

České republiky, mohou získat podporu ve formě investičních pobídek. O tyto 

pobídky může žádat česká i zahraniční právnická nebo podnikající fyzická osoba, 

avšak příjemcem investičních pobídek může být pouze právnická osoba se sídlem 

na území České republiky. Oblasti, na které se CzechInvest zaměřuje, jsou 

průmysl, technologická centra a centra strategických služeb. Zákon pro každou 

aktivitu stanovuje podmínky, které investor musí splnit, aby mohl o investiční 

pobídku požádat, a tyto podmínky musí být splněny do tří let od data udělení 

investičních pobídek. 

Veřejnou podporou se rozumí daňová pobídka, hmotná podpora na nová 

pracovní místa, hmotná podpora na pořízení majetku. Maximální výše podpory 

byla 40 %, ale v průběhu roku 2014 došlo ke snížení na 25 % z celkových 

uznatelných nákladů. [8] 

4.3 Kapitálové výdaje na investici 

Do kapitálových výdajů patří pouze takové, které jsou bezprostředně 

spojené s investičním projektem. Stanovení kapitálových výdajů na stroje je 

poměrně přesné, skládají se z nákupní ceny, dopravného, nákladů na instalaci 
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včetně projektové a přípravné dokumentace. Přehled výdajů je uveden 

v tabulce č. 1. 

Celkové kapitálové výdaje, uvedeny v tabulce č. 1, jsou v hodnotě 

59 500 000 Kč, jedná se o cenovou nabídku, kterou společnost vybrala jako 

nejvhodnější. Nejvyšší výdaj tvoří CNC zařízení v hodnotě 24 000 000 Kč. [10] 

Tabulka 1 Kapitálové výdaje pro výrobu nosných trub 

Investice Cena [Kč] 

1 x klasický soustruh 1 000 000 

1 x CNC soustruh 5 000 000 

1 x horizontka s CNC řízením 24 000 000 

2 x robotizované pracoviště pro svařování 10 000 000 

2 x svářečky 500 000 

10 x otočná ramena s kladkostroji 1 500 000 

Přípravky a nářadí 11 500 000 

Stavební úpravy 5 000 000 

Instalace 1 000 000 

Celkové výdaje 59 500 000 

Zdroj: [10 + Vlastní zpracování] 

4.4 Očekávané peněžní příjmy 

Budoucí peněžní příjmy jsou tvořené úsporou, kterou tato investice 

přinese.  Úspora je tvořena rozdílem mezi současným nakupováním nosných rour 

oproti plánované vlastní výrobě. Očekávané peněžní příjmy z interních dokumentů 

společnosti byly vyčísleny na 3 866 025 Kč/měsíčně  při plánované výrobě 830 ks, 

ročně tedy úspora tvoří 46 392 300 Kč uvedena v tabulce č. 2. 

Plánovaná výroba je 830 kusů ročně a pro porovnání v  tabulce č. 2 

můžeme vidět rozdíl tržeb při změně plánované výroby na 500 a 1500 kusů. 
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Tabulka 2 Tržby 

Plánovaná výroby [ks] Tržby [Kč] 

500 27 947 168,67 

830 46 392 300,00 

1500 83 841 506,02 

Zdroj: [10 + Vlastní zpracování] 

4.5 Náklady vyplývající z investice 

V souvislosti s vlastní výrobou vzniknou společnosti stálé výdaje spojené 

s realizací investice. Jedná se například o materiál, mzdy, nářadí, energie, údržba 

aj. Jedná se o náklady pro plánovanou výrobu 830 ks, které jsou stanoveny na 

2 590 212 Kč/měsíčně a ročně tedy náklady tvoří 31 082 544 Kč. Náklady 

vyplývající z investice můžeme vidět v tabulce č. 3. 

Tabulka 3 Náklady vyplývající z investice 

Typ výdaje Náklady [Kč] 

Přímý materiál 21 639 084 

Přímé mzdy 3 370 680 

Kooperace 157 956 

Režijní materiál 1 331 424 

Nářadí 1 418 664 

Energie 789 852 

Údržba 374 904 

Ostatní režijní náklady 2 000 004 

Celkem 31 082 544 

Zdroj: [10 + Vlastní zpracování] 
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Stroje představují dlouhodobý hmotný majetek, který podléhá 

odpisům a je odepisován 8 let. Stroje jsou odepisovány účetními lineárními odpisy 

a roční odpis je 7 437 500 Kč, uvedeno v tabulce č. 4. 

Tabulka 4 Lineární odpisy 

Pořizovací cena strojů 59 500 000 Kč 

Doba odpisování 8 let 

Výše ročního odpisu 7 437 500 Kč 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

4.6 Výpočty metod hodnocení efektivnosti investice 

V této kapitole se věnuji konkrétním výpočtům plánové investice na výrobu 

nosných rour ve společnosti TATRA TRUCKS a. s. Jedná se o výpočty čisté 

současné hodnoty, výnosnosti investice, době splacení, vnitřního výnosového 

procenta a indexu rentability.  Hodnoty jsou vypočtené na stanovenou dobu 

životnosti 8 let. 

 

Čistá současná hodnota 

Čistá současná hodnota je rozdíl mezi současnou hodnotou cash flow 

náklady na investici. Pro každý rok je plánovaná výroba 830 kusů a tržby jsou 

podnikem vypočteny na 46 392 300 Kč, které budou každý rok stejné. Roční 

náklady jsou stanoveny na 31 082 544 Kč a odpisy v hodnotě 7 437 500 Kč, které 

jsou lineární. Po odečtení získáváme hrubý zisk před zdaněním a při použití sazby 

19 % pro daň z příjmu fyzických osob získáme čistý zisk, který je v každém roce 

stejný ve výši 6 376 527,36 Kč.  

Po přičtení odpisů k čistému zisku získáme hodnotu cash flow, kterou 

můžeme vidět v tabulce č. 5. Diskontní koeficient podniku vychází z úrokové míry, 

která je podnikem zvolena na 6% a vychází ze vztahu: 
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𝑑𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑛í 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 =
1

(1 + 𝑖)𝑛
 

Kde: i – úroková míra 

 n – rok, kdy má být budoucí příjem/výdaj realizován 

V tabulce č. 5 můžeme vidět výpočet hodnoty cash flow. 

 

Tabulka 5 Výpočet cash flow 

Rok 2015 2015-2022 

Kapitálový vklad (Kč) -59 500 000  

Tržby (Kč/rok)  46 392 300,00 

- Odpisy (Kč/rok)  7 437 500,00 

- Ostatní náklady (Kč/rok)  31 082 544,00 

Hrubý zisk před zdaněním (Kč/rok)  7 872 256,00 

- daň 19 % (Kč/rok)  1 495 728,64 

Čistý zisk po zdanění (Kč/rok)  6 376 527,36 

+ odpisy (Kč/rok)  7 437 500,00 

CASH FLOW (Kč/rok)  13 814 027,36 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

 

Současnou hodnotu cash flow tvoří suma cash flow vynásobená 

diskontním koeficientem. Současná hodnota cash flow pro plánovanou výrobu 

830 kusů vychází na 85 782 261,60 Kč. Po odečtení kapitálových výdajů ve výši 

59 500 000 Kč je čistá současná hodnota investice 

26 282 261,60 Kč. To znamená, že investice přinese společnosti 

26 282 261,60 Kč v průběhu 8 let užívání. Pro výpočet současné hodnoty cash 

flow a čisté současné hodnoty, budeme vycházet ze vzorce uvedeného 

v teoretické části, a to: 
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𝑁𝑃𝑉 = 𝑃𝑉𝐶𝐹 − 𝐼𝑁 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑘)𝑡
− 𝐼𝑁

𝑛

𝑡=1

 

 

𝑃𝑉𝐶𝐹 =
13 814 027,36

(1 + 0,06)1
+

13 814 027,36

(1 + 0,06)2
+

13 814 027,36

(1 + 0,06)3

+ ⋯ 
13 814 027,36

(1 + 0,06)8
= 85 782 261,60 𝐾č 

 

𝑁𝑃𝑉 = 85 782 261,60 − 59 500 000 = 26 282 261,60 𝐾č 

 

Hodnota NPV vyšla větší než nula, z toho vyplývá, že investice zaručuje 

požadovanou míru výnosu a investice je tedy přijatelná a zároveň zvyšuje hodnotu 

firmy. 

 

Graf 1 Čistá současná hodnota 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 
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V grafu č. 1 je znázorněn průběh NPV v průběhu osmi let a v šestém roce 

dosahuje NPV kladné hodnoty. Hodnoty čisté současné hodnoty v letech 2015 -

 2022 jsou znázorněny v tabulce č. 6 

Tabulka 6 Čistá současná hodnota v letech 2015-2022 

Rok ČSH [Kč] 

2015 - 46 467 898,72 

2016 - 34 173 463,54 

2017 - 22 574 939,80 

2018 - 11 632 936,26 

2019 - 1 310 291,42 

2020 8 428 052,78 

2021 17 615 169,94 

2022 26 282 261,60 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

 

Při změně plánované výroby na 500 a 1500 kusů výsledná čistá současná 

hodnota vychází v číslech uvedených v tabulce č. 7. 

Tabulka 7 Čistá současná hodnota 

Plánovaná výroba [ks] ČSH [Kč] 

500 - 4 334 997,94 

830 26 282 261,60 

1500 88 444 576,43 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 
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Výnosnost investice 

Výnosnost investice neboli ROI se počítá jako podíl průměrného čistého 

zisku a nákladů na investici. Průměrný roční čistý zisk z investice je 

6 376 527,36 Kč a náklady na investici jsou 59 500 000 Kč.  

 

Výpočet ROI je uveden v teoretické části práce, a to: 

𝑅𝑂𝐼 =
𝑍𝑟

𝐼𝑁
∙ 100 (%) 

 

∅ 𝑟𝑜č𝑛í č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑧 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒 =
8 ∙ 6 376 527,36

8
= 6 376 527,36 𝐾č 

 

𝑅𝑂𝐼 =
6 376 527,36

59 500 000
∙ 100 = 11 % 

 

Nákup strojů pro vlastní výrobu nosných rour je výnosná, protože při 

plánované výrobě 830 kusů, přinese v průměru ročně společnosti 11 % čistého 

zisku. 

Pro srovnání je v  tabulce č. 8 uvedena hodnota ROI při změně plánované 

výroby na 500 a 1500 kusů. 

Tabulka 8 Výnosnost investice 

Plánovaná výroba [ks] ROI [%] 

500 2 

830 11 

1500 28 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 
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Doba splacení 

Jelikož jsou příjmy z investice v každém roce stejné, tak dobu splacení 

zjistíme vydělením investičních nákladů a roční částkou očekávaných peněžních 

příjmů. Investiční náklady jsou v hodnotě 59 500 000 Kč a cash flow se rovná 

částce 13 814 027,36 Kč. Podělením těchto částek získáme dobu splacení pro 

plánovanou výrobu 830 kusů 4,3 let neboli 52 měsíců. Při výpočtu vycházíme z již 

uvedeného vzorce, a to: 

𝐷𝑆 =
𝐼𝑁

𝐶𝐹
 (𝑟𝑜𝑘𝑦) 

 

𝐷𝑆 =
59 500 000

13 814 027,36
= 4,3 𝑙𝑒𝑡 

 

Společnost nemá stanovenou žádnou dobu, za kterou by měly být 

peněžní prostředky navráceny, avšak doba splacení nesmí překročit dobu 

životnosti, což nepřekročila. Při změně plánované výroby by doba návratnosti 

odpovídala hodnotám v tabulce č. 9. 

Tabulka 9 Doba splacení 

Plánovaná výroba [ks] DS [roky] 

500 6,7 

830 4,3 

1500 2,5 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 
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Vnitřní výnosové procento 

IRR je tržní úroková míra, při které se NPV rovná nule a výpočet lze psát 

jako: 

𝑃𝑉𝐶𝐹 − 𝐼𝑁 = 0 

Výpočet vnitřního výnosového procenta byl proveden podle funkce míra 

výnosnosti v MS Excel, pomocí této funkce nám vnitřní výnosové procento vyšlo 

16,3 %. Vnitřní výnosové procento je větší než diskontní míra podniku 6 %, a proto 

je projekt přijatelný. Hodnoty vnitřního výnosového procenta při změně plánované 

výroby jsou uvedeny v tabulce č. 10. 

 

Tabulka 10 Vnitřní výnosové procento 

Plánovaná výroba [ks] VVP [%] 

500 4,1 

830 16,3 

1500 36,8 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 
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Vstupní hodnoty a výpočet vnitřního výnosového procenta můžeme vidět 

v tabulce č. 11 

Tabulka 11 Výpočet vnitřního výnosového procenta 

Kapitálový vklad (Kč) - 59 500 000 

CF 1. rok (Kč) 13 814 027,36 

CF 2. rok (Kč) 13 814 027,36 

CF 3. rok (Kč) 13 814 027,36 

CF 4. rok (Kč) 13 814 027,36 

CF 5. rok (Kč) 13 814 027,36 

CF 6. rok (Kč) 13 814 027,36 

CF 7. rok (Kč) 13 814 027,36 

CF 8. rok (Kč) 13 814 027,36 

VVP (%) 16,3 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

 

Index rentability 

Výpočet indexu rentability byl vypočten jako podíl současné hodnoty cash 

flow, která je ve výši 85 782 261,60 a nákladů na investici ve výši 59 500 000 Kč. 

 

𝐼𝑅 =  
𝑃𝑉𝐶𝐹

𝐼𝑁
 

 

𝐼𝑅 =
85 782 261,60

59 500 000
= 1,44 
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Vypočtený index splňuje kritérium IR > 1 a projekt je 

realizovatelný. Při změně plánované výroby by hodnota indexu rentability 

dosahovala hodnot v tabulce č. 12. 

Tabulka 12 Index rentability 

Plánovaná výroba [ks] IR 

500 0,93 

830 1,44 

1500 2,49 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

 

4.7 Zhodnocení efektivnosti investice 

Tato kapitola se zabývá celkovým posouzením efektivnosti investice, 

kterou má společnost v plánu. Jedná se o převod nákupu nosných rour 

z Tawesco s. r. o. do vlastní výroby TATRA TRUCKS a. s. Plánovaná výroba je 

830 kusů. 

Pro hodnocení efektivnosti investice byly použity statické 

metody i dynamické metody. Jako statické metody byly použity doba 

splatnosti a metoda výnosnosti investice a jako dynamické metody byly použity 

metoda čisté současné hodnoty, metoda vnitřního výnosového procenta a index 

rentability. 

Jednorázové výdaje spojené s realizací investice jsou v hodnotě 

59 500 000 Kč, stálé výdaje spojené s realizací jsou 31 082 544 Kč. Tržby 

společnosti jsou dané úsporou, která vznikne tím, že podnik si bude nosné roury 

vyrábět sám a nebude je nakupovat. Tyto úspory jsou vypočteny na 

46 392 300 Kč. V tabulce č. 13, jsou uvedeny výsledky použitých metod v průběhu 

8 let užívání pro plánovanou výrobu 830 kusů. 
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Tabulka 13 Zhodnocení efektivnosti investice pro plánovanou výrobu 

Ukazatel Výsledek 

ČSH 26 282 261,60 Kč 

ROI 11 % 

DS 4,3 let 

VVP 16,3 % 

IR 1,44 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

 

Čistá současná hodnota vyšla 26 282 261,60 Kč je tedy kladná a zvyšuje 

tržní hodnotu podniku a investici je správné přijmout. 

Daná investice přinese ročně podniku 11 % čistého zisku, během 8 let 

životnosti. Ukazatel výnosnosti investice nebere v úvahu faktor času, 

proto je vhodné brát výsledek jako doporučující. 

Doba splacení vyšla 4,3 let a je velmi příznivá, protože je menší než doba 

životnosti investice, která je stanovena na 8 let. 

Metoda vnitřního výnosového procenta vyšla v procentuálním vyjádření ve 

výši 16,3 %. Vypočtená hodnota je vyšší než kalkulovaná diskontní míra 

podniku 6 %, proto je projekt přijatelný. 

Index rentability ve výsledné hodnotě 1,44 splňuje požadované kritérium, 

a proto je projekt rovněž doporučeno přijmout. 

Z provedeného hodnocení vyplývá, že plánovaná investice pro podnik je 

zisková a společnost by měla zakoupit stroje pro vlastní výrobu, jelikož všechny 

metody hodnocení investice vychází příznivě 
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Pro znázornění v tabulce č. 14, můžeme vidět, jakých výsledných hodnot 

by daná investice dosahovala v případě změny plánované výroby na 500 a 

1500 kusů. 

Tabulka 14 Zhodnocení efektivnosti investice při změně plánované výroby 

Ukazatel 500 kusů 1500 kusů 

ČSH -4 334 997,94 Kč 88 444 576,43 Kč 

ROI 2 % 28 % 

Doba splacení 6,7 let 2,5 let 

VVP 4,1 % 36,8 % 

IR 0,93 2,49 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

 

Z výše uvedené tabulky č. 14 můžeme vidět, že pokud by firma změnila 

plánovanou výrobu na 500 kusů, tak některé hodnoty dosahují záporných hodnot 

nebo nesplňují požadavky přijetí projektu. Například hodnota vnitřního výnosového 

procenta je nižší než diskontní míra podniku a index rentability by měl být větší 

než hodnota 1. Při změně výroby na 1500 kusů všechny hodnoty vycházejí velmi 

příznivě.  
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5 Závěr 

Investování je jednou z nejrizikovějších, ale zároveň v dnešní době stále 

nutnější činností, kterou musí podnik podstupovat. Zamýšlená investice může být 

na první pohled lákavá a může působit, že se jedná o naprosto přínosnou investici 

pro podnik, avšak následné zhodnocení investičního projektu do hloubky nemusí 

tento předpoklad potvrdit. Schopnost podniku správně se rozhodnout je 

předpokladem pro úspěšné řízení konkurence schopného podniku. 

Problematikou hodnocení efektivnosti investice se zabývají metody 

statické a dynamické, které jsou různě doporučovány a naopak. V této práci jsem 

se převážně zaměřila na metody dynamické, které přihlíží k faktoru času a jsou 

založeny na peněžních tocích. 

Předmětem této diplomové práce bylo tedy hodnocení efektivnosti 

investice. Investice se týkala zakoupení strojů pro vlastní výrobu nosných trub pro 

společnost TATRA TRUCKS a. s. Hlavní důvod koupě vlastních strojů je mít pod 

kontrolou výrobu nejdůležitější části vozidla. 

Hodnotila jsem investici pro společnost TATRA TRUCKS a. s., která sídlí 

v Kopřivnici a jedná se o automobilu, jejíž historie se píše od roku 1850 a jedná se 

o nejstarší a druhou největší na světě. 

Práce byla rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části 

jsem se zabývala pojmy z oblasti investice, také zdroji financováni investice, 

investičními projekty, investičnímu rozhodování, také riziku, které 

může u investování nastat, investiční strategií, charakteristice kapitálových výdajů 

s peněžním příjmům. Věnovala jsem se také metodám hodnocení efektivnosti 

investice, jako je výnosnost investic, doba splacení, čistá současná hodnota, 

vnitřní výnosové procento a index rentability. Preferovala jsem metody dynamické. 

Stěžejní části diplomové práce byla praktická část, ve které jsem se 

věnovala plánované investici, jejímu popisu a výpočtům. Výpočty byly provedeny 

pro plánovanou výrobu 830 kusů, ale výpočty byly také stanoveny pro případ, 

kdyby podnik plánovanou výrobu snížil nebo naopak zvýšil. Čistá současná 

hodnota vyšla 26 282 261,60 Kč, tedy kladně což znamená, že investice je 
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přijatelná. Doba návratnosti je kratší, než doba životnosti investice a vyšla na 

pouhých 4,3 let. Vnitřní výnosové procento dosáhlo hodnoty 16,3 %, které je vyšší 

než úroková míra podniku, která je 6 % a z toho plyne, že investice je výhodná i 

v tomto ohledu. Pomocí metody výnosnosti investice jsem zjistila, že plánovaná 

investice přinese ročně podniku 11 % čistého zisku. 

Z výsledků vyplývá, že společnost TATRA TRUCKS a. s. by měla zakoupit 

stroje pro vlastní výrobu, jelikož všechny metody hodnocení efektivnosti investice 

vychází příznivě. 
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