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Abstrakt  

Předmětem diplomové práce ,,Ekonomické zhodnocení pořízení nové investice ve vybraném 

podniku“ je posouzení ekonomické výhodnosti reálného investičního projektu. V úvodní části 

jsou příslušné kapitoly věnovány plánování, klasifikaci investic a ucelenému přehledu metod 

hodnocení investičních projektů. V závěrečné části je pak na základě navržených metod 

hodnocen reálný projekt s následným vyhodnocením ekonomické výhodnosti.  

Klíčová slova  

Investiční projekt, statické metody, dynamické metody, čistá současná hodnota  

Abstract  

The subject matter of dissertation “Economical evaluation of a new investment obtaining in 

chosen company” is an evaluation of economical advantageousness of a real investment 

project. In the opening part there are chapters devoted to planning, investments classification 

and a compact overview of investments projects evaluation methods.  In the closing part there 

is a real project evaluated on the basis of suggested methods with a follow-up economical 

advantageousness evaluation.  
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1. Úvod 

Cíl podnikatelské činnosti v tržním podnikatelském prostředí, kterým se již naše 

ekonomika bezesporu stala, má směřovat k maximalizaci přidané hodnoty společnosti pro její 

vlastníky, akcionáře. Likvidita, peněžní tok a rizika s ním spojená jsou měřítka úspěchů.  

Hodnota společnosti v sobě zahrnuje rozhodnutí vrcholového managementu, jakou 

strategii společnost zvolí, jakým směrem své podnikatelské aktivity zaměří, která aktiva 

a investiční projekty podpoří a z jakých finančních zdrojů bude činnost hrazena. 

Produkční činnost nefinančních společností je úzce spjata s hmotným dlouhodobým 

majetkem. Hmotný dlouhodobý majetek působí jako výrobní faktor na kvalitu a jakost 

výstupů procesu výroby. Vztah hmotného dlouhodobého majetku lze také spatřovat ve výši 

nákladů působících na konečný zisk společnosti. 

Dlouhodobý hmotný majetek, proces jeho tvorby a obnovy, je úzce spjat s investičním 

rozhodováním. Dlouhodobý hmotný majetek a investice do tohoto majetku jsou spojeny 

s dlouhodobými cíli a důsledky těchto rozhodnutí působí v dlouhodobém horizontu 

na společnost, kde faktor času a rizika zde hraje významnou úlohu. 

Strategie společnosti určena ve strategickém plánu je naplňována prostřednictvím 

realizovaných investičních projektů. Rozhodnutí o přijetí nebo zamítnutí investičních projektů 

patří mezi ty nejvýznamnější a nejzásadnější. Zvláště u větších projektů může docházet 

k obzvláště významnému působení na danou společnost či její okolí, jak v pozitivním směru 

tak i negativním.  

Významné působení vlivu nových a obnovovacích investic na danou společnost lze 

snížit kvalitní přípravou, hodnocením a výběrem investičních projektů, nebo jeho variant 

řešení.  K podpoře, hodnocení a výběru v případě ekonomického hodnocení investičních 

projektů nám jsou nabízeny matematické metody hodnocení. Tyto metody mají přispívat 

k výběru investičních projektů, které nejvíce přispívají k růstu tržní hodnoty společnosti. 

Cílem diplomové práce je představit vybrané statické a dynamické metody hodnocení 

investičních projektů, postupy hodnocení, úskalí a výhody jejich použití u daných 

investičních projektů.  

V práci je hodnocen investiční projekt sledující snížení fixních nákladů v podobě 

realizace úspor elektrické energie sloužící k zajištění osvětlení výrobních hal společnosti 

FERRMON, spol. s r.o. Hodnocení investičního projektu sleduje varianty navrhovaného 

nového řešení a taktéž hodnotí současný stav, kdy zařízení je v provozuschopném stavu, ale 

s vyššími provozními náklady. Nové moderní technologie však nabízejí jiné efektivnější 
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řešení daného investičního projektu. K hodnocení budou využity metody představené 

v úvodní části této práce. Výsledkem hodnocení bude doporučení pro zařazení investičního 

projektu k realizaci, nebo provozování současného osvětlení. 
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2. Představení podniku 

Společnost FERRMON, spol. s r.o. byla založena v roce 1991 jako společnost 

zabývající se převážně výrobou a montáží ocelových konstrukcí. Svým výrobním programem 

je řazena mezi výrobce středně těžkých ocelových konstrukcí. Ve třech výrobních halách 

a skladovací hale je průměrná měsíční produkce 350 tun ocelových výrobků včetně 

povrchové ochrany, která je zajišťována kvalifikovanými zaměstnanci. [5] 

2.1. Identifikační údaje společnosti 

FERRMON, spol. s r.o. 

IČ: 42868670, DIČ: CZ42868670 

Adresa: Lešetínská 701/47, 719 00 Ostrava-Kunčice 

 

Předmět podnikání společnosti 

Společnost FERRMON, spol. s r.o. podniká dle živnostenského zákona v následujících 

činnostech: 

 provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 

 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 

 výroba kovových konstrukcí a jejich dílů, 

 povrchová úprava a zušlechťování kovů, 

 výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely, 

 výstavba bytových a nebytových budov, 

 zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení, 

 maloobchod v nespecializovaných prodejnách, 

 ostatní profesní, vědecké a technické činnosti, 

 pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost. 

 

Ke splnění požadavku zákona č. 22/1997 Sb. v posl. znění o technických požadavcích 

na výrobky a následně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

305/2011 je společnost FERRMON, spol. s r.o. držitelem OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ 

VÝROBY dle ČSN EN 1090-1+A1. Toto osvědčení vydal a následné dozory nad systémem 

řízení výroby provádí jakožto oznámený subjekt Český svářečský ústav s r.o. [5] 
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Společnost FERRMON, spol. s r.o. je dále držitelem těchto systémových certifikátů 

[5]: 

 SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY dle ČSN EN ISO 9001:2009, vydal Český 

svářečský ústav s.r.o. 

 SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY dle ČSN EN ISO 9001:2009 VE SPOJENÍ S 

ČSN EN ISO 3834-2:2006, vydal Český svářečský ústav s.r.o. 

 SYSTÉM ENVIROMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU dle ČSN EN ISO 14001:2005, 

vydal Český svářečský ústav s.r.o. 

2.2. Výrobní program 

Výrobní program společnosti je zaměřen na výrobu ocelových konstrukcí včetně 

povrchové ochrany a v případě požadavku zákazníka i na následnou montáž. Převážná část 

produkce společnosti, jak již bylo zmíněno, je montážním oddělením realizována 

do konečných investičních celků nejen v České republice, ale taktéž v zemích EU. Produkce 

společnosti je také dodávána zahraničním odběratelům, kteří zajišťují dodávku investičních 

celků v naší republice, v Evropě, a také můžeme zmínit i zámořské země.  V posledních 

letech se společnost skladbou výrobního programu přesunula od výroby ocelových konstrukcí 

nových obchodních center a výrobních hal k výrobě ocelových konstrukcí technologických 

celků v energetickém průmyslu a projektů, které přispívají k ekologizaci výrob investujících 

společností. Tato výroba dnes tvoří 80 % celkové výrobní kapacity. 

Ve výrobních a skladovacích halách je zákazníkům nabídnut ucelený koloběh výroby 

od přípravy materiálu přes výrobu až ke konečné úpravě v hale povrchové ochrany. 

Po uzavření těchto činností jsou výrobky přesunuty do expediční haly, kde jsou připraveny 

ke konečné expedici dle požadavků zákazníků, případně podle potřeb montážního oddělení. 

Výroba ocelových konstrukcí je soustředěna ve dvou dvoulodních halách. Ve třetí hale 

je realizována povrchová ochrana výrobků. Jednotlivé části výrobních prostor jsou účelově 

vybaveny dle činností, poskytují technologickou návaznost. Všechny výrobní 

a skladovací prostory společnosti jsou vybaveny mostovými nebo výložníkovými jeřáby 

nosnosti od 5 t do 20 t. 

Ke svařování jsou určeny svařovací automaty a poloautomaty. Svařování je prováděno 

v ochranné atmosféře směsných plynů a pod tavidlem. Pro dělení materiálu využíváme 

hydraulické tabulové nůžky se střižnou délkou 3 m. Tloušťka děleného materiálu u běžné 

jakosti je do 12 mm. Tvarované plechy do rozměrů 3 x 13 m a plechy vyšších tlouštěk jsou 
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zpracovávány na pálicím CNC stroji, pomocí řezacích hubic na kyslík a zemní plyn 

doplněnými řezací hlavou s plazmovým hořákem. Plechy menších tlouštěk jsou řezány 

na typově podobném stroji s menším výkonem taktéž vybaveným hořáky na kyslík a zemní 

plyn doplněnými řezací hlavou s plazmovým hořákem s rozměry zpracovaného materiálu 

3 x 9 m. K dělení tyčových válcovaných profilů jsou používány strojní pily s nastavitelnými 

úhly a odměřováním délky polotovarů. Jedním z nejmodernějších strojů je CNC děrovací 

centrum pro počítačem řízené děrování plechů do tloušťky materiálů 20 mm a průměru děr 

až 46 mm. 

Mezi další strojní vybavení společnosti je možno zařadit vertikální frézku, soustruhy, 

lisy, vrtačky, zakružovací stroje plechů pro zakružování plechů do tloušťky až 25 mm s šířkou 

válců 3 m, průběžné tryskací zařízení LAUCO 100 N, které slouží pro před úpravu vstupního 

materiálu a hydraulický ohraňovací lis s šířkou ohybů až 3 m. V posledních letech bylo 

vybavení společnosti doplněno o nová výrobní zařízení z projektů financovaných EU. Mezi 

toto strojní zařízení je možno zahrnou CNC řezací stroj, poloautomatickou pásovou pilu, čtyř 

kladkové ovládací polohovadlo, ostřičku vrtáků, víceúčelový dílenský hydraulický lis, 

univerzální svařovací systém, víceúčelový univerzální zakružovací stroj, radiální vrtačku, 

stacionární kompresor.[9] 

2.3. Členění společnosti 

Společnost FERRMON, spol. s r.o. je členěna na čtyři střediska. Středisko výroby, pod 

které spadají provoz výroby, přípravy výroby, provoz montáží. Dalšími středisky jsou 

středisko povrchové ochrany, středisko ekonomicko-správní a středisko obchodní. 

Ve společnosti FERRMON, spol. s r.o. nacházejí uplatnění pracovníci na dělnických pozicích 

až po techniky. V současné době společnost zaměstnává okolo 130 pracovníků. 

2.3.1. Středisko výroby a montáží 

Středisko výroby je přímo řízeno ředitelem provozu výroby a montáží. Ten 

má přímou zodpovědnost za bezproblémový a ziskový chod celého střediska, tedy provozu 

výroby a montáží, ale také návaznost výroby na další procesy, jak povrchovou ochranu, tak 

montáž. Při týdenních poradách s ředitelem společnosti, obchodním ředitelem 

a vedoucím obchodního oddělení plánuje výrobu a dojednává termíny plnění. 

Na pravidelných týdenních výrobních poradách s THP pracovníky odpovědnými za své úseky 
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deleguje na ně úkoly k zajištění funkcí procesu výroby a montáží, s ohledem na termínové 

plnění zakázek a ke spokojenosti zákazníků. 

2.3.2. Ekonomicko-správní středisko 

Toto středisko je řízeno vedoucím ekonomického úseku. K náplni střediska patří 

zejména správa finančních a platebních operací, správa společnosti, inventarizace, měsíční 

uzávěrky celé společnosti i výrobních středisek, kontrola peněžního toku. Mezi další náplň 

pracovníků tohoto střediska patří personalistika, vedení a správa mzdových uzávěrek 

a taktéž v neposlední řadě vedení účetnictví za celou společnost. Výsledky svých činností 

předkládá řediteli společnosti. 

2.3.3. Obchodní středisko 

Je řízeno ředitelem obchodu. Mezi stěžejní náplň tohoto střediska je zajistit 

dostatečnou kvalitní zakázkovou náplň pro naplnění výrobní kapacity naší společnosti. Náplní 

tohoto střediska je bezesporu také řízení zakázek na úrovni obchodně-technických referentů 

jak se stranami odběratelů, tak i dodavatelů, realizace zakázek od projektové dokumentace 

až po samotné předání díla kupujícímu. K zásadním činnostem patří sladění všech dodávek 

s co nejnižšími náklady pro konečnou realizaci a ke spokojenosti konečných odběratelů. 

2.3.4. Středisko povrchové ochrany 

Za toto výrobní středisko je odpovědný ředitel provozu povrchové ochrany. Stěžejní 

náplní této pozice je sladění požadavků na povrchovou ochranu produktů jak ze strany 

odběratelů, tak požadavků příslušných norem, koordinace s ostatními výrobními středisky, jak 

do tohoto procesu dodávajícími, tak z tohoto procesu odebírajícími produkty. Povrchová 

ochrana a expedice výrobků, která spadá do náplně tohoto střediska, dotváří konečný vzhled 

produktů, a proto jí můžeme zařadit jako velmi důležitou ve vztahu 

ke konečnému uživateli a jakosti produktů. 
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2.4. Organizační struktura společnosti 

Na obrázku 1 je zobrazena organizační struktura společnosti FERRMON, spol. s r.o.  

 

Obr. 1. Organizační struktura FERRMON, spol. s r.o. [9] 
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3. Investice podniku 

Investice podniku z účetního a finančního pohledu můžeme chápat jako peněžní výdaj 

většího charakteru, u kterého jeho zpětná přeměna na budoucí peněžní příjmy je rozdělena 

do delšího časového úseku. Časový úsek přeměny na peněžní příjmy je obvykle stanoven 

za hranicí 1 roku a minimální výše výdajů je stanovena v legislativě. 

Působení rozhodnutí o přijetí či zamítnutí investičních projektů má na podnik většinou 

dlouhodobé důsledky. Vždy je nutné a nezbytné při rozhodování uvažovat s působením 

faktoru času a změn, které mohou nastat v průběhu přípravy investičních projektů 

a v neposlední řadě i při jeho realizaci. Přijetí a následná realizace investičních projektů 

v daném podniku působí v dlouhodobém horizontu na prosperitu, solventnost a v případě 

velkých projektů i na další existenci podniků. Naplnění budoucích plánovaných peněžních 

příjmů z investice, tedy její úspěšnost, nezávisí jen na správném posouzení a výběru daného 

investičního projektu, ale také na správné volbě finančních zdrojů pro jeho realizaci. 

Nesprávnou strukturou finančních zdrojů použitých pro úhradu výdajů na pořízení investice, 

provozování a zvýšenou výši oběžného majetku, která může doprovázet většinu projektů, 

může ohrozit finanční stabilitu podniku. 

Důležitým a zásadním krokem každého podniku je přijetí investičních projektů a jeho 

přeměna v dlouhodobý majetek. Struktura dlouhodobého majetku, tedy i struktura přijatých 

investičních projektů, zcela zásadně ovlivňuje naplnění činnosti a směr, kterým chce každý 

podnik směřovat. 

Investováním mění podnik formu a strukturu svého kapitálu. V případě výrobního 

podniku investováním do nových výrobních zařízení dochází například k přeměně likvidních 

peněžních prostředků na toto nově pořizované zařízení. Při efektivním investování prostředků 

budou budoucí peněžní příjmy z investice převyšovat vložené investiční výdaje a podniku 

touto realizací vznikne dodatečný příjem. 
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4. Plánování investic a klasifikace investičních projektů 

4.1. Plánování investic 

Strategický podnikový plán je základní dokument podniku, ze kterého vychází 

i plánování investičních projektů. Strategický podnikový plán je produktem vrcholového 

vedení, určuje hlavní cíle podniku, určuje rozvojovou strategii od přípravy až po realizaci 

investičních projektů, které mají tyto cíle naplňovat. [16] 

Věcnou stránku plánování investic tvoří rozhodnutí o technickém a výrobním 

charakteru investic. Základem jsou stanovené cíle strategického plánu, které jsou 

konkretizovány investičními projekty. Z těchto projektů se vybírají ty nejvíce vhodné, jak 

po technické, tak ekonomické stránce. Výběr nejvhodnějších projektů je základem pro 

vypracování podrobných technicko ekonomických studií. 

Strategické firemní cíle jsou výchozím bodem pro přípravu, hodnocení a výběr 

investičních projektů, ale tyto projekty mají respektovat také jednotlivé složky strategie. Tyto 

složky tvoří strategie [6]: 

 výrobková, 

 marketingová, 

 inovační, 

 finanční, 

 personální, 

 zásobovací. 

4.2. Klasifikace investic investičních projektů 

Klasifikaci investičních projektů je možno provádět více hledisky. K základním patří 

vztah k rozvoji podniku, věcná náplň, míra závislosti projektů, forma realizace, charakter 

peněžních toků a v neposlední řadě i velikost projektů. 

4.2.1. Vztah k rozvoji podniku 

Vztahem k rozvoji podniku rozlišujeme projekty na rozvojové, obnovovací 

a mandatorní. 

Rozvojové projekty sledují směr k expanzi na nové trhy, zavedení nových výrobků, 

služeb. Přínosem těchto projektů je obvykle růst tržeb. 



 12 

Obnovovací projekty jsou zaměřeny buď na prostou výměnu zařízení před koncem 

fyzické životnosti tohoto zařízení se stejnou funkcí. Druhou možnost tvoří zastaralé zařízení 

ve funkčním stavu, u kterého jeho výměna přinese úspory ve formě provozních nákladů. 

Třetí formu projektů tvoří projekty mandatorní. Cílem zde není ekonomický efekt, ale 

soulad projektů s naplněním požadavků existujících zákonů, předpisů a nařízení provázejících 

podnikatelskou činnost. 

4.2.2. Věcná náplň projektů 

Rozlišení podle věcné náplně projektů [6]: 

 Zavedení nových výrobků, případně technologií – zde můžeme zařadit projekty na nové 

produkty a technologie na trhu již existující, ale pro naši firmu zcela nové. 

 Výzkumu a vývoje nových výrobků technologií – tyto projekty lze označit jako značně 

rizikové a do hodnocení je nutno zahrnou i navazující projekty. 

 Inovace informačních systémů, zavedení informačních technologií – hodnocení tohoto 

typu projektů po stránce ekonomické efektivnosti je velmi obtížné, vzhledem k náročnosti 

kvantifikace jejich přínosů. 

 Zvýšení bezpečnosti provozu a bezpečnosti práce – zde můžeme zařadit mandatorní 

projekty s obtížným hodnocením ekonomické efektivnosti. 

 Snížení negativního vlivu na životní prostředí – kvantifikace reálných přínosů 

a hodnocení ekonomické efektivnosti je velmi obtížné. 

 Infrastrukturní projekty – obvykle jsou tyto projekty součásti realizace větších 

investičních celků, mohou však být i samostatnými projekty. 

4.2.3. Míra závislosti projektů 

Míru vzájemné závislosti projektů rozlišujeme [7]: 

 Vzájemně se vylučující projekty – zde zahrnujeme projekty, které nelze realizovat 

současně. 

 Plně závislé projekty – soubor projektů tvořící jeden celek, k splnění celkových 

požadavků je nutno realizovat vždy celý soubor dílčích projektů. 

 Komplementární projekty – realizací těchto projektů vzniká podpora dalších 

a do hodnocení je nutno zahrnout i tyto další projekty. 
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 Ekonomicky závislé projekty – realizací projektů tohoto typu může dojít k substitučnímu 

efektu. Do hodnocení těchto projektů je nutno zahrnout i případné snížení příjmových 

toků spojených projektů. 

 Statisticky (stochasticky) závislé projekty – typ dvojice projektů, u nichž růst (pokles) 

výnosů nebo nákladů jednoho projektu je v přímé (nepřímé) úměře k růstu (poklesu) 

výnosů nebo nákladů druhého projektu. 

4.2.4. Forma realizace projektů 

Hlediskem posuzování těchto projektů je realizace projektů, a to buď investiční 

výstavbou, nebo koupí již existujícího podniku – akvizicí. 

4.2.5. Charakter peněžních toků 

Podle charakteru peněžních toků jsou projekty se standardními a nestandardními 

peněžními toky. U standardních peněžních toků dochází k zápornému peněžnímu toku pouze 

na začátku projektu při jeho výstavbě, pak již následují jen kladné peněžní toky. 

U nestandardních peněžních toků dochází ke střídání kladných a záporných peněžních toků 

vícekrát. 

4.2.6. Velikost projektů 

Výše investičních nákladů určených k realizaci projektů je měřítkem pro rozlišení, 

a to na velké projekty, projekty středního rozsahu a malé projekty. Zmíněné rozlišení je jen 

relativní a je závislé na velikosti společnosti a ročních kapitálových výdajích. Rozlišení 

projektů v dané společnosti se stává určujícím pro řízení a schvalování projektů. 
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5. Financování a peněžní toky investičních projektů 

Důležitou úlohu při naplňování investiční strategie v podobě realizace investičních 

záměrů sehrává správná volba finančních zdrojů, jejich skladby a taktéž stanovení peněžních 

toků z projektu. Těmto krokům je nutno věnovat stejnou pozornost jako ostatním přípravným 

fázím, neboť podcenění může zapříčinit i neúspěch investičně zajímavých a nadějných 

projektů. 

5.1. Zdroje financování investičních projektů a jejich členění 

Financování podnikových investic lze charakterizovat jako činnosti, směřující 

k získání dostatečných finančních zdrojů pokrývající potřebu společnosti pro její založení, 

chod, tak i pro její rozvoj. Nedílnou součástí těchto činností je rozložení finančních zdrojů 

v potřebném objemu, čase a skladbě s optimálními náklady pro jejich zajištění. Nutnou 

potřebou investičního rozhodování je definování ceny finančních zdrojů (cena kapitálu). [6] 

Členění zdrojů financování je možno více hledisky, a to odkud se tyto zdroje získávají 

a podle vlastnictví těchto zdrojů. Podle místa je možno zdroje rozlišovat na interní a externí. 

Interní zdroje jsou tvořeny vlastní podnikatelskou činností. Příkladem mohou být tyto 

formy [6]: 

 Zisk po zdanění, který podnik vytvořil v minulosti, a nedošlo k jeho rozdělení. 

 Odpisy a přírůstky rezerv. Odpisy tvoří základní zdroj obnovovacích investic. 

 Odprodej nevyužívaných a nepotřebných složek dlouhodobého majetku. 

 Snížení oběžných aktiv na jejich optimální úroveň. 

Externí zdroje financování investičních projektů jsou tvořeny především [6]: 

 Původní vklady vlastníků a jejich zvyšování. U akciových společností v podobě 

akciového kapitálu. 

 Dlouhodobé bankovní, dodavatelské úvěry. 

 Dluhopisy (obligace). 

 Krátkodobé finanční úvěry. 

 Účasti, které představují vklady dalších subjektů podílejících se na financování projektu. 

 Subvence, dary, poskytované ze státního rozpočtu a ze specializovaných fondů. 

 Rizikový kapitál (Ventura Capital). 
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Druhým hlediskem členění zdrojů financování investičních projektů je vlastnictví 

těchto zdrojů, a to na vlastní kapitál a cizí kapitál. Vlastní kapitál lze hodnotit jako bezpečný 

zdroj financování investičních projektů. Rizikovějším se jeví cizí kapitál, neboť zde musíme 

hradit jeho náklady, a dále pak tento kapitál splácet. 

5.1.1. Financování vlastními zdroji 

Jak již bylo zmíněno, patří mezi bezpečné zdroje a jeho základ tvoří [6]: 

 základní vklad při založení společnosti, 

 navýšení základního kapitálu, nebo jiné vklady do základního kapitálu společnosti, 

 nerozdělený zisk minulých období a odpisy, 

 účasti, subvence a dary. 

Zde je nutno zdůraznit významnou úlohu odpisů dlouhodobého hmotného, 

nehmotného majetku, které tvoří náklad, ale ne výdaj, a tak dochází k tvorbě potřebných 

finančních prostředků pro investiční rozhodování. V české ekonomice je tvorba těchto 

prostředků mírně pokřivena z důvodů nižších odpisů tvořených z historických cen (příkladem 

cen výrobních hal), které byly pořízeny za jiných ekonomických podmínek. I zde však již 

dochází k narovnávání těchto nedokonalostí. 

5.1.2. Financování cizími zdroji 

Cizí zdroje lze hodnotit jako prostředky, které si společnost zapůjčila a dojde k jejich 

navrácení i s dodatečnými náklady (úroky) a lze je členit dle rozvahy [6]: 

 rezervy, 

 dlouhodobé závazky včetně emise dluhopisů a dlouhodobých směnek k úhradě, 

 krátkodobé závazky, 

 dlouhodobé závazky (bankovní úvěry a výpomoci), 

 ostatní pasiva. 

5.1.3. Financování z provozních zdrojů 

Mezi tento typ financování z provozních zdrojů lze zařadit leasing, představován 

pronájmem dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Leasing je druhem financování 

investičních potřeb v případě, že společnost nemá dostatek volných finančních prostředků 

a využití úvěru není vhodné, nebo možné. 
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 Jedním z typů leasingu je finanční leasing, představován dlouhodobým pronájmem 

s možností následné koupě pronajaté věci po skončení leasingu. 

 Dalším z typů leasingu je provozní (operativní) leasing. Představován krátkodobým 

pronájmem. Nájemce nemá právo odkoupit majetek po ukončení leasingu. [6]  

5.1.4. Kapitálové výdaje 

Mezi další nezbytné kroky při hodnocení ekonomické efektivnosti investic 

je stanovení kapitálových výdajů. Kapitálový výdaj může být charakterizován jako peněžní 

výdaj většího rozsahu se zpětnou přeměnou na budoucí peněžní příjmy v delším časovém 

období zahrnující [17]: 

 Výdaje na pořízení dlouhodobého majetku spojené s přípravou, s celkovým zabezpečením 

výstavby a realizací projektu, tak s výdaji vyvolanými projektem na výzkum, vývoj, 

výchovu a zapracování nových pracovníků. 

 Výdaje spojené s přírůstkem oběžného majetku vyvolaných novou investicí snížené 

o přírůstek krátkodobých pasiv (čistý pracovní kapitál). 

 Příjmy snižující kapitálové výdaje, v případě prodeje nahrazovaného dlouhodobého 

majetku. 

 Příjmy nebo výdaje spojené s daňovými efekty v případě náhrady dlouhodobého majetku. 

Kapitálový výdaj lze vyjádřit vztahem [17]: 

DPOIK     
(5.1)

kde K kapitálový výdaj 

 I výdaj na pořízení dlouhodobého majetku, 

 O výdaj na přírůstek čistého pracovního kapitálu, 

P příjem z prodeje existujícího nahrazovaného dlouhodobého majetku, 

 D daňové efekty (kladné či záporné). 

V případech, kdy kapitálový výdaj je rozložen do více než jednoho roku, je nutné tyto 

výdaje při hodnocení investičních projektů diskontovat odpovídající diskontní mírou. 

5.1.5. Peněžní příjmy investičních projektů 

Stanovení výše očekávaných peněžních příjmů plynoucích z investičních projektů při 

jejich hodnocení je považováno za jednu z nejtěžších skutečností. Vzhledem k delší životnosti 



 17 

investičních projektů působí velmi významně faktor času, možný, ale nepředvídatelný vliv 

inflace. Tyto i mnohé další skutečnosti působí na možný odklon v budoucnu dosažených 

peněžních příjmů od očekávaných.  

Příjmy z investičních projektů během doby jejich životnosti lze charakterizovat [17]: 

 Zisk po zdanění, který projekt každý rok přináší. 

 Roční odpisy projektu. 

 Změny čistého pracovního kapitálu spojeného s investičním projektem po dobu jeho 

životnosti. 

 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku koncem životnosti, upravený o daň. 

Stanovení celkových peněžních příjmů plynoucích z investičního projektu lze vyjádřit 

takto [17]: 

DPOAZP M   
(5.2)

kde P celkový roční peněžní příjem z investičního projektu, 

Z  roční přírůstek zisku po zdanění plynoucí z investice (úroky z úvěru nejsou 

součástí nákladů), 

A přírůstek ročních odpisů spojených s investicí, 

O změna oběžného majetku – čistého pracovního kapitálu – v souvislosti 

s investičním projektem v průběhu jeho životnosti (úbytek+, přírůstek−), 

PM příjem při prodeji dlouhodobého majetku s koncem jeho životnosti, 

D daňový efekt spojen s prodejem dlouhodobého majetku koncem jeho 

životnosti. 

Získané peněžní příjmy, za jednotlivá léta životnosti, je nutno přepočíst pomocí 

diskontování na jejich současnou hodnotu. 

5.1.6. Diskontní sazba 

Určení podnikové diskontní míry je dalším z důležitých a složitých úkolů pro 

stanovení efektivnosti investičních projektů, v podmínkách české ekonomiky s teprve 

se rozvíjejícím kapitálovým trhem. 

Financování investičních projektů je ve většině případů tvořeno jak vlastními, tak 

i cizími zdroji kapitálu. Podle skladby jednotlivých složek kapitálu dochází k určení 

průměrných kapitálových nákladů (Weighted Avegare Cost of Capital - WACC) pomocí 

váženého aritmetického průměru takto [16]: 
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  eeppiio kWkWtkWk  1  
(5.3)

kde ko  průměrná míra kapitálových nákladů podniku (podniková diskontní  

   míra), 

 ki  úroková míra nových úvěru před zdaněním, 

 t  míra zdanění zisku, 

 kp  míra nákladů na prioritní akcie (míra prioritních divident), 

 ke  míra nákladů na nerozdělený zisk a základní kapitál (ve výši míry  

divident ze společných akcií), 

 Wi,Wp,We váhy jednotlivých kapitálových složek určené procentem z celkových 

zdrojů (vše měřeno v tržních hodnotách). 

Použití diskontního koeficientu ve výši průměrných kapitálových nákladů ko (WACC) 

podniku realizujícího investiční záměr je omezeno předpokladem, že nový investiční projekt, 

bude financován ze zdrojů s přibližně stejnou strukturou, jakou má nyní celý podnik a míra 

rizika odpovídá dosavadní míře rizika podnikání. V případě odlišné struktury zdrojů, nebo 

míry rizika, musí být investiční projekty ohodnoceny svou vlastní výnosností zohledňující 

tyto rozdíly. 

Dalšími možnostmi stanovení diskontní míry investičních projektů je využití 

výnosových měr aktiv se stejným stupněm rizika použitých v metodách CAMP, 

APT a dalších. Tyto metody ve většině případů vycházejí z bezrizikové úrokové míry 

(příkladem státních dluhopisů) a rizikové prémie. 
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6. Metody hodnocení investičních projektů  

Ekonomickému hodnocení investičních projektů je věnována celá řada publikací 

od různých autorů. K hodnocení a výběru investičních projektů existuje několik metod. 

Mnohé metody se od sebe zcela zásadně odlišují, u jiných se používají různé propočtové 

postupy směřující ke stejným závěrům. [17] 

Základním hlediskem pro dělení metod hodnocení investičních projektů je faktor času. 

Tyto metody pak dělíme: 

 statické metody (nerespektují faktor času), 

 dynamické metody (respektují faktor času). 

6.1. Statické metody hodnocení investičních projektů 

Statické metody, v předešlých letech velmi oblíbené a používané, mají v nynějším 

pojetí hodnocení investičních projektů sloužit jako základní přiblížení pro následující celkové 

rozhodnutí. Statické metody zcela opomíjejí faktor rizika, faktor času je zde zahrnut pouze 

omezeně. Mohou se používat v případě, kdy můžeme zanedbat vliv faktoru času. Jedná 

se o projekty jednorázové koupě s krátkou životností jeden až dva roky. Podstatný vliv 

na hodnocení statickými metodami má požadovaná míra výnosnosti. S klesající mírou 

výnosnosti klesá význam faktoru času [17]. 

6.1.1. Metoda doby návratnosti 

Metoda doby návratnosti investičního projektu patří mezi velmi používaná a tradiční 

kritéria hodnocení projektů. Výstupem této metody je doba, za kterou se projekt splatí 

z peněžních příjmů. Za příjem se považuje zisk po zdanění a odpisy daného projektu.  

Hodnocení projektů je příznivější s kratší dobou návratnosti. Přijatelnost projektu 

je hodnocena srovnáním stanovené kriteriální doby návratnosti s vypočítanou dobou 

návratnosti, která by měla být nižší. Stanovení kriteriální doby návratnosti je založeno 

na subjektivním odhadu, kdy lze například vycházet z návratnosti předešlých projektů. 

Doba návratnosti je různá podle odvětví, ale i zrychlené tempo inovačního rozvoje 

zkracuje doby ve stejných oborech. Toto vše ovlivňuje subjektivní odhad. Výsledkem pak 

může být preference krátkodobých projektů na úkor dlouhodobých s vyšší efektivitou.  

 

 



 20 

K výpočtu doby návratnosti lze použít tento vztah [17]:  
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nn OZI
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(6.1)

kde I pořizovací cena (kapitálový výdaj), 

 Zn roční zisk z investic po zdanění v jednotlivých letech životnosti, 

 On roční odpisy z investice v jednotlivých letech životnosti, 

 n jednotlivá léta životnosti, 

 a doba návratnosti. 

Návratnost projektu je dána v tom roce, kdy kapitálový výdaj je roven příjmům. 

K podstatným nevýhodám tohoto hodnocení je možno přiřadit skutečnost, že k příjmům 

vzniklým po době návratnosti nepřihlíží. 

6.1.2. Metoda průměrných ročních nákladů 

Touto metodou lze hodnotit průměrné roční náklady srovnatelných investičních 

projektů. Předpokladem hodnocení je stejný rozsah produkce srovnávaných projektů a stejné 

ceny produkce. Nejvhodnější variantou je hodnocena ta, která má nejnižší průměrné roční 

náklady. 

K výpočtu lze použít vztah [17]: 

R=O+i*J+V 
(6.2)

kde R roční průměrné náklady varianty, 

O roční odpisy, 

i požadovaná výnosnost (v %/100), 

J investiční náklad (obdoba kapitálového výdaje), 

V ostatní roční provozní náklady (celkové provozní náklady - odpisy). 

Zohledněním postupně klesající zůstatkové ceny, tedy i vázanosti kapitálu, je vhodné 

vyjít z upraveného vztahu [18]: 
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(6.3)

kde n-počet let. 

V případě očekávaných příjmů z likvidace na konci životnosti, je nutno zahrnout 

danou likvidační cenu do ročních průměrných nákladů investičního projektu. 
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Základní výpočet je pak upraven takto [18]: 

R=O+i*J+V-L/n 
(6.4)

kde L likvidační cena (snížená o eventuální náklady likvidace),  

n doba životnosti investice [18]. 

Výpočet zohledňující klesající zůstatkovou cenu a likvidační cenu je vyjádřen takto: 
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6.1.3. Metoda výnosnosti investic 

Hlavním efektem metody výnosnosti investic je považován zisk. Tato metoda 

považuje zisk za dostatečně charakterizující prvek, neboť zahrnuje jak změny v objemu 

produkce, tak změny nákladů vyvolané investicí. 

Výnosnost investice ROI (Return of Investment) se dá vyjádřit vzorcem [16]: 

IN

Z
ROI r  

 

(6.6)

kde ROI výnosnost investice, 

Zr průměrný čistý roční zisk plynoucí z investice, 

IN náklady na investici. 

Zahrnutím průměrného čistého ročního zisku plynoucího z investice do výpočtů, nám 

umožňuje srovnávat investiční projekty s různou délkou životnosti, s rozdílnou výší nákladů 

na investici a objemu výroby. Porovnáním vypočtené výnosnosti investice s požadovaným 

výnosem investora se hodnotí výhodnost. Investice je přijatelná, pokud vypočtená výnosnost 

je vyšší než požadovaná investorem. Díky velmi podobné konstrukci ukazatele ziskovosti 

a ukazatele výnosnosti kapitálu se tento ukazatel často používá. Nutno však podotknout, 

že tento ukazatel nebere v úvahu odpisy, působení faktoru času, rozložení zisku v čase. [16]
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6.2. Dynamické metody hodnocení investičních projektů 

Dynamické metody hodnocení investičních projektů nám poskytují možnost zahrnutí 

faktoru času do výpočtů efektivnosti investičních projektů. Jsou především vhodné při delší 

ekonomické životnosti projektů. Podstatou dynamických metod je diskontování všech 

vstupních hodnot určených k výpočtu. Diskontní faktor zohledňuje nejen působení již 

zmíněného faktoru času, ale i rizika. 

6.2.1. Metoda čisté současné hodnoty 

Čistá současná hodnota v zahraniční literatuře označována NPV (Net Present Value) 

je podstatou všech dnes používaných dynamických metod. Patří mezi nejpoužívanější 

a nejvhodnější metody [2]. Výstupem metody je porovnání příjmů a výdajů investice, 

uvedených v současných cenách [13]. Na současnou cenu diskontujeme příjmy a výdaje 

pomocí podnikové diskontní míry. Tato metoda respektuje faktor času, za efekt považuje celý 

peněžní příjem, zisk po zdanění, odpisy, případně ostatní příjmy. Do výpočtu jsou zahrnuty 

příjmy po celou dobu životnosti hodnoceného projektu. Čistá současná hodnota projektu 

je velmi ovlivněna požadovanou mírou výnosnosti, kterou je problematické stanovit. 

Matematicky vztah pro vyjádření čisté současné hodnoty [18]:  
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(6.7)

kde Č čistá současná hodnota, 

Pn peněžní příjmy v jednotlivých letech její životnosti, 

i požadovaná výnosnost (v %/100), 

N doba životnosti, 

K kapitálový výdaj, 

n jednotlivá léta životnosti. 

Výsledky čisté současné hodnoty lze interpretovat takto [18]: 

 jestliže Č > 0, investiční projekt je pro společnost přijatelný, zaručuje požadovanou míru 

výnosnosti a přispívá ke zvýšení tržní hodnoty společnosti, 

 jestliže je Č < 0, investiční projekt je pro společnost nepřijatelný, nezajišťuje 

požadovanou míru výnosnosti a snižuje tržní hodnotu společnosti, 

 jestliže je Č = 0, investiční projekt je pro společnost indiferentní. 
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Podmínkou této metody není aktualizace peněžních toků k zahájení výstavby, ale také 

možnost, i když méně obvyklá, aktualizace k datu uvedení projektu do provozu, případně 

ke konci životnosti. V daných případech se povaha čisté současné hodnoty nemění (kladná 

nebo záporná), mění se jen její absolutní výše. 

Při hodnocení jsou výhodnější ty projekty, které mají vyšší čistou současnou hodnotu. 

V případě záporné čisté současné hodnoty nedojde u projektů k navrácení vložené investice 

a projekt by měl být zamítnut [7]. Hodnocení variant s různou délkou životnosti projektů 

je třeba hodnocení upravit tak, abychom hodnotili při stejné délce životnosti. Variantou 

je nejmenší společný násobek všech životností. V praxi se dále používá zkrácení životnosti 

delších variant na životnost nejkratší varianty a kalkulace zůstatkové ceny projektů. 

Mezi menší slabiny této metody lze uvést absolutní výši čisté současné hodnoty 

srovnávaných projektů, kdy může dojít ke zkreslení pohledu na investičně rozdílné varianty. 

Srovnání je proto vhodné doplnit o jiné metody. Příkladem může byt metoda vnitřního 

výnosového procenta. 

Efektivnost investičních projektů mohou ovlivnit také důsledky financování, kdy 

je nutno započítat možné emisní náklady akcií, obligací, zvýšení finančního rizika při zvýšení 

zadlužení v případě úvěrů, které však může být zároveň tlumeno zvýhodněním v podobě 

úrokového daňového štítu. V dnešní době mnohostranných dotačních titulů je nutno zmínit 

i zvýhodnění určitých typů investičních projektů v podobě dotací, které snižují investiční 

výdaje, které však bývají vyplaceny až v průběhu životnosti projektů (po jeho uvedení 

do provozu). 

Upravenou čistou současnou hodnotu pak lze vyjádřit vztahem [18]: 

FČČ ZU   
(6.8)

kde ČU upravená čistá současná hodnota, 

 ČZ základní čistá současná hodnota, 

 F souhrn současných hodnot všech finančních důsledků projektu. 

6.2.2. Metoda vnitřního výnosového procenta 

Vnitřní výnosové procento – VVP v zahraniční literatuře označované IRR (Internal 

Rate of Return) respektuje časové hledisko a za efekt je považován peněžní příjem z projektu 

[8], [12]. 

VVP je definována takovou úrokovou mírou, při které se současná hodnota peněžních 

příjmů z projektu rovná kapitálovým výdajům, eventuálně současné hodnotě kapitálových 
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výdajů [14]. VVP představuje hledanou úrokovou míru, při které je výše čisté současné 

hodnoty projektu rovna nule. 

Vnitřní výnosové procento lze vyjádřit vztahem [18]:  
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(6.9)

kde Pn peněžní příjmy v jednotlivých letech životnosti, 

 K kapitálový výdaj, 

 n jednotlivá léta životnosti projektu, 

 N doba životnosti projektu, 

 i hledaný úrokový koeficient. 

Výpočtem metodou vnitřního výnosového procenta se dojde k výsledné hodnotě, 

kterou je nutno porovnat s požadovanou mírou efektivnosti. Investiční projekt je pro 

společnost přijatelný, pokud je vypočtená hodnota vyšší než požadovaná míra. [18] 

Omezení při využití metody vnitřního výnosového procenta nastává, pokud 

u hodnocených investičních projektů existují nekonvenční toky a dále při hodnocení vzájemně 

se vylučujících projektů [11]. V případě nekonvenčních toků dává tato metoda tolik výsledků, 

kolik nastává změn v peněžních tocích. U vzájemně se vylučujících projektů může nastat 

rozdíl v hodnocení investičních projektů metodou čisté současné hodnoty a vnitřního 

výnosového procenta, protože každá metoda předpokládá reinvestování příjmů v jiných 

hodnotách a na jiných vnitřních předpokladech. Reinvestice u čisté současné hodnoty 

je za úrokovou sazbu použitou pro její stanovení, u vnitřního výnosového procenta 

se reinvestice stanovuje za úrokovou sazbu samotného vnitřního výnosového procenta 

projektu, což bývá mnohdy nereálné [15]. Iterační výpočet hodnot vnitřního výnosového 

procenta je dosti pracný, což může být nevýhodou. Dnes je však možno k usnadnění výpočtů 

použít výpočetní techniku od základního, až po specializované programové vybavení. 

6.2.3. Metoda indexu ziskovosti 

Metoda indexu ziskovosti, také označována PI (Profitability Index), je úzce spjata 

s metodou čisté současné hodnoty při hodnocení investičních projektů [1]. Index ziskovosti 

hodnotí poměr budoucích (predikovaných) diskontovaných peněžních příjmů  investičního 

projektu k počátečním investičním výdajům [18]. 
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Vztah pro výpočet indexu ziskovosti [17]:  
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(6.10)

kde IZ  index ziskovosti (rentability), 

Pn peněžní příjmy v jednotlivých letech její životnosti, 

i požadovaná výnosnost (v %/100), 

N doba životnosti, 

K kapitálový výdaj, 

n jednotlivá léta životnosti. 

Spojitost metody čisté současné hodnoty s metodou indexu ziskovosti lze spatřit 

ve vyjádření jednotlivých metod, kdy metoda čisté současné hodnoty vyjadřuje rozdíl mezi 

diskontovanými peněžními příjmy z investičního projektu a kapitálovými výdaji, index 

ziskovosti pak představuje relativní ukazatel, který vyjadřuje poměr budoucích (očekávaných) 

diskontovaných peněžních příjmů z investice k jednorázovým (počátečním) kapitálovým 

výdajům [4]. 

Investiční projekt je pro společnost přijatelný, jestliže index ziskovosti je větší než 

1 [10]. Abychom docílili tohoto stavu, musí být diskontované peněžní příjmy z projektu vyšší 

než investiční výdaje. V případě vzájemně se nevylučujících projektů vedou obě metody, jak 

čistá současná hodnota, tak i index ziskovosti ke stejným závěrům. Při hodnocení vzájemně 

se vylučujících projektů mohou být závěry rozdílné. Při omezení kapitálovými zdroji lze tuto 

metodu doporučit, jako kritérium výběru variant investičních projektů v případech, kdy nelze 

přijmout všechny projekty se současně pozitivní čistou současnou hodnotu. 

Výběrem investičních projektů podle čisté současné hodnoty jednotlivých 

hodnocených investičních projektů, kdy kapitálové zdroje jsou omezené, vyhodnotíme 

projekty s nejvyšší čistou současnou hodnotou jako nejvýhodnější, ale k dosažení co nejvyšší 

čisté současné hodnoty všech hodnocených projektů z omezených kapitálových zdrojů 

nedojdeme. Index ziskovosti bývá kritériem pro určení pořadí investičních projektů, v případě 

omezených kapitálových zdrojů tak, aby čistá současná hodnota všech projektů z těchto 

omezených kapitálových zdrojů byla co nejvyšší.  

Index ziskovosti investičních projektů není vhodné používat při hodnocení vzájemně 

se vylučujících investičních projektů různé velikosti, kdy nejsme současně omezeni 
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investičními zdroji. Výsledkem hodnocení by mohl být závěr pro přijetí projektů s vyšším 

indexem rentability, ale s menším přínosem k růstu tržní hodnoty firmy [17]. 

6.2.4. Metoda diskontovaných nákladů 

Hodnocením metodou diskontovaných nákladů dochází k porovnání souhrnu 

investičních a diskontovaných provozních nákladů jednotlivých variant investičního projektu 

za celou dobu jeho životnosti. Varianta pro projekt nejvýhodnější je ta s nejnižšími 

diskontovanými náklady. 

Diskontované náklady lze vyjádřit vztahem [17]:  
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kde D diskontované náklady investičního projektu, 

 J investiční náklad (obdoba kapitálového výdaje), 

Vn diskontované ostatní roční provozní náklady (celkové provozní náklady mínus 

odpisy), 

 n jednotlivá léta životnosti, 

 N doba životnosti. 

Při hodnocení dvou investičních projektů s různou dobou životnosti pomocí metody 

diskontovaných nákladů, je nutno zvolit odlišný postup. Na rozdíl od metody průměrných 

ročních nákladů diskontované náklady neeliminují různou dobu životnosti projektů. Výpočet 

zahrnuje celkové náklady během životnosti, ne průměrné roční náklady. Varianty projektu 

s delší životností, pak mohou mít vyšší provozní náklady spojené s větším počtem let provozu 

investice. 

Při porovnávání dvou a více projektů, s různou délkou životností, je nutno jednotlivé 

navrhované varianty řešení převést na jednotnou délku životnosti, která je tvořena nejmenší 

společnou délkou jednotlivých navrhovaných řešení daných projektů, nebo jejich variant. 

U projektů poskytující kratší životnost je do výpočtu nutno zahrnout i současnou hodnotu 

obnovovaného dlouhodobého majetku. 
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7. Investiční záměr společnosti 

Vedení společnosti FERRMON, spol. s r.o. směřuje své investiční projekty nejen 

do pořízení a obnovy strojního vybavení výrobních a skladovacích prostor, ale v neposlední 

řadě i k úspoře nákladů na zajištění provozu výrobního areálu společnosti. 

Jednou z možností úspor nákladů je i snížení spotřeby elektrické energie, které 

je sledováno investičním projektem, který je hodnocen metodami ekonomického hodnocení 

v této diplomové práci. Snížení spotřeby elektrické energie při zajištění srovnatelných 

výrobních kapacit a pracovních podmínek splňující hygienické normy na pracovištích 

má i další, dnes tolik ceněný efekt, pozitivní vliv na životní prostředí spojený se snížením 

emisí při výrobě elektrické energie. 

Spotřeba elektrické energie potřebná k zajištění požadovaného osvětlení výrobních hal 

patří mezi významnou položku fixních nákladů, kterou je nutno započítávat do ceny výrobků. 

Její snížení zajistí nemalou úsporu nákladů, ale i možnost snížení cen vyráběné produkce 

a zvýšení konkurence schopnosti společnosti. 

Vedení společnosti oslovilo dodavatele moderních osvětlovacích technologií 

o zhodnocení současného stavu osvětlení výrobních hal ve společnosti FERRMON, spol. 

s r.o. a navržení řešení splňující hygienické podmínky na pracovištích doprovázené úsporou 

nákladů na provoz osvětlovacích technologií. 

7.1. Návrh řešení jednotlivých variant 

Na výrobním pracovišti se současným zpracováváním tohoto investičního projektu 

dochází k instalaci nového výrobního zařízení, které je dle ČSN EN 12464-1 zařazeno 

do jiného druhu prostorů, úkolů nebo činností [3]. Instalací tohoto zařízení došlo k úpravě 

pracovišť. V návaznosti na tuto úpravu je nutná úprava osvětlovací soustavy zahrnující 

přemístění osvětlovacích zdrojů a novou elektroinstalaci ovládání světelných okruhů. 

Výsledkem provedených měření na výrobním pracovišti společnosti byly navrženy možnosti 

řešení. Navrhovaná řešení nabízela jak vyčíslení investičních výdajů jednotlivých variant, tak 

návazné úspory provozních výdajů k zajištění osvětlení výrobních hal. 

Porovnáním investičních výdajů na realizaci nabízených variant řešení způsobu 

osvětlení výrobních hal a úsporou nákladů pro zajištění jejich provozu, vzešly tři varianty pro 

následné hodnocení. 
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7.1.1. Varianta I. 

Varianta I. představuje způsob osvětlení s použitím současných svítidel 

s metalhalogenidovou výbojkou, jejich prostorové přemístění, které vzešlo z výpočtu splňující 

podmínky platné legislativy k zajištění hygienického provozu osvětlení pro prostorovou 

úpravu pracovišť, které je rozděleno do tří prostor s různou požadovanou intenzitou. Nutno 

podotknout, že již touto úpravou je nutno realizovat novou elektrickou instalaci ovládání 

světelných okruhů pro zajištění osvětlenosti výrobních pracovišť. 

7.1.2. Varianta II. 

Varianta II. představuje rozdělení výrobní haly na tři pracovní prostory s různou 

intenzitou osvětlení splňující hygienické podmínky osvětlení na pracovišti. I v této variantě 

je již zohledněno nově realizované pracoviště a s ním spojená prostorová úprava. K instalaci 

je počítáno s LED osvětlením NOSTROMO BL04 – 200W – 120°. Tento typ osvětlovacích 

těles patří mezi nové pokrokové technologie osvětlení s výraznou úsporou provozních 

nákladů k zajištění jejich provozu po dobu životnosti. I v této variantě návrhu rozložení 

osvětlovacích těles je nutno realizovat novou elektrickou instalaci ovládání světelných okruhů 

pro zajištění osvětlenosti výrobních pracovišť. 

7.1.3. Varianta III. 

Taktéž varianta III. představuje rozdělení pracovišť jako varianta II. se zohledněním 

nově realizovaného pracoviště. K instalaci je počítáno s LED osvětlením NOSTROMO 

BL04-SD – 200W – 120°. Tento typ osvětlovacích těles patří mezi nové pokrokové 

technologie osvětlení s výraznou úsporou provozních nákladů k zajištění jejich provozu 

po dobu životnosti, které je ještě o 10 % – 30 % úspornější než typ LED svítidel ve variantě 

II., neboť tyto typy svítidel jsou ovládány pomocí elektronických předřadníků, které dokáží 

regulovat intenzitu osvětlení v závislosti na intenzitě denního světla, které vstupuje 

do pracovních prostor přes okenní výplně. I v této variantě návrhu rozložení osvětlovacích 

těles je nutno realizovat novou elektrickou instalaci ovládání světelných okruhů pro zajištění 

osvětlenosti výrobních pracovišť, kterou je nutno doplnit o ovládací kabely pro jednotlivá 

svítidla a snímače intenzity osvětlení výrobních prostor doplněné o pohybové senzory sloužící 

k ovládání instalovaných svítidel. 
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7.1.4. Varianta IV. 

Taktéž varianta IV. představuje rozdělení pracovišť jako varianta II. se zohledněním 

nově realizovaného pracoviště. K instalaci je počítáno s LED osvětlením tělesem MODUS 

MEGAL 4M. Tento typ osvětlovacích těles patří taktéž mezi nové pokrokové technologie 

osvětlení s využitím trubicových LED zdrojů osvětlení s výraznou úsporou provozních 

nákladů k zajištění jejich provozu po dobu životnosti. I tento typ osvětlovacích těles je možno 

ovládat pomocí elektronických předřadníků, které dokáží regulovat intenzitu osvětlení 

v závislosti na intenzitě denního světla, které vstupuje do pracovních prostor přes okenní 

výplně. Použitím tohoto typu osvětlení lze realizovat dodatečnou úsporu proti variantě 

II. o 10 % – 30 %. I v této variantě návrhu rozložení osvětlovacích těles je nutno realizovat 

novou elektrickou instalaci ovládání světelných okruhů pro zajištění osvětlenosti výrobních 

pracovišť, kterou je nutno doplnit o ovládací kabely pro jednotlivá svítidla a snímače intenzity 

osvětlení výrobních prostor doplněné o pohybové senzory sloužící k ovládání instalovaných 

svítidel. 
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8. Výčet hodnot pro vyhodnocení investice 

Ke stanovení podkladů pro hodnocení investičního projektu je nutno získat potřebné 

údaje. Vzhledem k tomu, že hodnocený investiční projekt posuzuje provoz stávajících 

osvětlovacích systémů, ale technologicky zastaralých, je výhodou možnost provedení měření 

jednotlivých instalovaných světelných zdrojů s následným určením stávajících provozních 

nákladů. Dalším potřebným údajem je určení provozních hodin jednotlivých osvětlovacích 

systémů ve výrobních prostorech. 

Na základě daných vstupních dat byly získané hodnoty propočteny na roční provozní 

náklady současných provozovaných osvětlovacích systémů, a dále přepočteny na nové 

navrhované způsoby realizace jednotlivých variant řešení. 

8.1. Stanovení provozních nákladů 

Provozní náklady současných provozovaných osvětlovacích systémů ve výrobní hale 

s nutnou úpravou podle varianty I. k zajištění požadované intenzity na pracovištích, jsou 

uvedeny v příloze 6 v tabulce 22. Tyto provozní náklady se skládají z nákladů na elektrickou 

energii, nákladů na zdroje a jejich výměnu a nákladů na údržbu osvětlovacích těles. Náklady 

na spotřebu elektrické energie jsou uvedeny v příloze 1 v tabulce 17. Počet pracovních dnů 

je stanoven na 260 s počtem provozních hodin za jeden den na 16, což odpovídá 

dvousměnnému provozu, který ve výrobních prostorech probíhá. Cena elektrické energie pro 

výpočet je stanovena dle nynějšího ceníku, a to na 3,02 Kč za kWh. Počet pracovních dnů 

a pracovních hodin za jeden den a taktéž cena elektrické energie budou použity u všech 

hodnocených variant. 

Provozní náklady varianty II., ve které jsou osvětlovací systémy osazeny 

osvětlovacími tělesy s LED technologií typ NOSTROMO BL04 – 200W - 120° jsou uvedeny 

v příloze 7 v tabulce 23. Náklady na spotřebu elektrické energie pro danou variantu jsou 

uvedeny v příloze 1 v tabulce 17. Počet pracovních dnů, pracovních hodin během jednoho dne 

a cena elektrické energie budou použity dle varianty I. 

Provozní náklady varianty III. ve které jsou osvětlovací systémy osazeny 

osvětlovacími tělesy s LED technologií typ NOSTROMO BL04-SD – 200W – 120° jsou 

uvedeny v příloze 9 v tabulce 25. Náklady na spotřebu elektrické energie pro danou variantu 

jsou uvedeny v příloze 1 v tabulce 17. Počet pracovních dnů, pracovních hodin během 

jednoho dne a cena elektrické energie budou použity dle varianty I. Tato varianta se liší 
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od varianty II., co se týče provozních nákladů, snížením spotřeby elektrické energie, která 

je realizována regulací intenzity osvětlení dle intenzity denního osvětlení a dle pohybu osob 

na daném pracovišti. Ve výpočtu je zahrnuta úspora 20 %. 

Provozní náklady varianty IV. ve které jsou osvětlovací systémy osazeny LED tělesem 

MODUS MEGAL 4M, jsou uvedeny v příloze 11 v tabulce 27. Náklady na spotřebu 

elektrické energie pro danou variantu jsou uvedeny v příloze 1 v tabulce 17. Počet pracovních 

dnů, pracovních hodin během jednoho dne a cena elektrické energie budou použity dle 

varianty I. I tato varianta počítá s dodatečnou úsporou elektrické energie, která je realizována 

regulací intenzity osvětlení dle intenzity denního osvětlení a dle pohybu osob na daném 

pracovišti, který daný typ osvětlovacích těles umožňuje, a to ve výši 20 %. 

8.2. Investiční výdaje projektu 

Investiční výdaje investičního projektu zahrnují výdaj na realizaci nové 

elektroinstalace nutné pro všechny realizované varianty z důvodů nutnosti umístění, rozložení 

a ovládání jednotlivých osvětlovacích systémů, dále pak na výdaje s instalací a přemístěním 

svítidel u varianty I., nebo instalací nových svítidel u varianty II., III. a IV. 

Investiční výdaje jsou uvedeny přehledně dle jednotlivých variant, a to v tabulce 

1, v tabulce 2, v tabulce 3, v tabulce 4. 

     Tab. 1 Investiční výdaje varianty I. 

Investiční výdaje varianty I. 

Členění výdajů Varianta I. 

Úprava rozvodů elektroinstalace Kč 43 000 

Celkové investiční výdaje Kč 43 000 
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     Tab. 2 Investiční výdaje varianty II.  

Investiční výdaje varianty II. 

Členění výdajů Varianta II. 

Počet svítidel v soustavě ks 19 

Cena svítidla Kč 10 900 

Výdaj na instalaci svítidla Kč 850 

Úprava rozvodů elektroinstalace Kč 44 650 

Celkové investiční výdaje Kč 267 900 

 

     Tab. 3 Investiční výdaje varianty III.  

Investiční výdaje varianty III. 

Členění výdajů Varianta III. 

Počet svítidel v soustavě ks 19 

Cena svítidla Kč 12 900 

Výdaj na instalaci svítidla Kč 850 

Úprava rozvodů elektroinstalace Kč 69 650 

Celkové investiční výdaje Kč 330 900 
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     Tab. 4 Investiční výdaje varianty IV.  

Investiční výdaje varianty IV. 

Členění výdajů Varianta IV. 

Počet svítidel v soustavě ks 19 

Cena svítidla Kč 9 400 

Výdaj na instalaci svítidla Kč 1 000 

Úprava rozvodů elektroinstalace Kč 69 650 

Celkové investiční výdaje Kč 267 250 

 

8.3. Peněžní příjmy 

Stanovení reálných očekávaných peněžních příjmů plynoucích z investičních projektů, 

se stává obtížným problémem vzhledem k délce životnosti investičních projektů a působícího 

faktoru času, který zde sehrává velmi významnou roli. Na hodnocený investiční projekt velmi 

významně působí prostřednictvím jedné ze vstupních veličin nutných pro výpočet peněžních 

příjmů cena elektrické energie. Vývoj ceny elektrické energie, u které byl v nedávné minulosti 

předpoklad pomalého trvalého růstu, je v současné době vstupem nových dodavatelů 

elektrické energie na trh s touto komoditou ve stagnaci až mírném poklesu a predikce ceny 

v horizontu životnosti investičních projektů je velmi složitá.  

Očekávaný peněžní příjem plynoucí z hodnoceného investičního projektu nebude 

realizován příjmem z prodeje produkce výrobků, který u hodnoceného projektu nenastává, ale 

za příjem je považována úspora provozních nákladů a zní plynoucí zvýšený zisk po zdanění 

včetně odpisů.  

K vyjádření celkových peněžních příjmů lze použít vztah (5.2) uveden v teoretické 

části: 

DPOAZP M    

Výše uvedený vztah zahrnuje vliv změny oběžného majetku v důsledku provozu 

investičního projektu, příjem z prodeje dlouhodobého majetku a případný daňový efekt 

z jeho prodeje koncem životnosti. Vzhledem k tomu, že hodnocený projekt nahrazuje již 

provozované zařízení, nenastává při jeho realizaci změna ve výši oběžného majetku. Příjem 
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z prodeje, či případný daňový efekt s prodejem spojený po stanovené životnosti 12 let, lze 

hodnotit jako nulový, proto tento nebude započítáván. 

Účetní odpisy a přírůstek zisku po zdanění tvoří další  položky pro výpočet peněžních 

příjmů z investičního projektu dle vzorce (5.2). Roční daňové odpisy dlouhodobého 

hmotného majetku v důsledku investice tvoří daňově uznatelný náklad, snižují tím zisk. 

Vnitřní rozvody elektroinstalace včetně nástropních a nástěnných svítidel 

a příslušných rozvodných skříní dle pokynu GFŘ D-6 k uplatňování zákona č.586/1992 Sb., o 

daních z příjmů, jsou nedílnou součástí stavebních děl [19]. Výrobní prostory, ve kterých 

bude realizována hodnocená investice, jsou z pohledu zákona č.586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, zařazeny do 5. odpisové skupiny, ve které je při rovnoměrném odepisování pro 

zvýšenou vstupní cenu (při technickém zhodnocení) stanovena odpisová sazba 3,4 %. [19] 

Účetní jednotka má k výpočtu účetních odpisů ve svém odpisovém plánu pro objekt, 

ve kterém bude realizován investiční záměr, stanovené rovnoměrné odepisování 

dlouhodobého hmotného majetku a to na dobu 30 let. Proto je výše účetních odpisů stejná 

jako pro odpisy daňové pro jednotlivé varianty navrhovaného řešení investičního projektu. 

Při technickém zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku dochází ke zvýšení jeho 

vstupní ceny, ze které se stanovují daňové odpisy. Absolutní výše daňových odpisů se zvýší 

o hodnotu násobku odpisové sazby a výdaje na technické zhodnocení spojené s investičním 

projektem v průběhu let, kdy měl být původní dlouhodobý hmotný majetek odepisován. 

Rozdílně působí investiční projekt na daňové odpisy v posledním roce původně stanovené 

doby odepisování a případně v dalších letech, nutných k určení výše daňových odpisů. 

Působení investičních výdajů (technického zhodnocení) jednotlivých variant řešení 

investičního projektu na výši daňových odpisů před technickým zhodnocením a se zvýšenou 

vstupní cenou po technickém zhodnocení je uvedeno v příloze 2 v tabulce 18 pro variantu 

I., v příloze 3 v tabulce 19 pro variantu II., v příloze 4 v tabulce 20 pro variantu III., v příloze 

5 v tabulce 21 pro variantu IV. Rozdíl ve výši daňových odpisů je po dobu hodnocení 

investičního projektu, tedy 12 let, stejný a rozdíl nastává až v posledním a případně dalším 

roce nutného vyčíslení daňových odpisů. 

Uváděná životnost světelných zdrojů nově nabízených variant řešení je cca 

50 000 provozních hodin, což při 260 pracovních dnech a 16 hodinách provozu denně 

odpovídá životnosti 12 let. Po této době bude nutné provést rozhodnutí o náhradě 

instalovaných svítidel. Vzhledem k této skutečnosti je počítáno s životností hodnoceného 

investičního projektu 12 let.  
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Odpisy hodnoceného investičního projektu však budou působit na peněžní příjem 

společnosti i po plánované životnosti dlouhodobého hmotného majetku pořízeného 

investičním projektem. 

Rekapitulace zvýšení daňových odpisů po technickém zhodnocení je dle jednotlivých 

variant uvedena v tabulce 5.  

      Tab. 5 Rekapitulace zvýšení daňových odpisů jednotlivých variant. 

Rekapitulace zvýšení daňových odpisů osvětlovacích soustav 

Varianta 

Investiční 

výdaj 

(technické 

zhodnocení) v 

Kč 

Zvýšení 

ročního 

odpisu v 1.-17. 

roce v Kč 

Zvýšení 

ročního 

odpisu v 18. 

roce v Kč 

Zvýšení 

ročního 

odpisu v 19. 

roce v Kč 

I. 43 000 1 462 18 146 0 

II. 267 900 9 108 50 233 62 831 

III. 330 900 11 250 52 375 87 275 

IV. 267 250 9 086 50 211 62 577 

 

8.4. Shrnutí 

V této části práce jsou shrnuty investiční výdaje jednotlivých představených variant 

řešení investičního projektu, dále provozní náklady, účetní a daňové odpisy potřebné pro 

stanovení peněžních příjmů plynoucích z investičního projektu dle navržených variant 

způsobů řešení. Představené varianty způsobu řešení osvětlení výrobní haly splňují 

požadavky na dostatečné osvětlení výrobních prostor dle požadavků norem na dané 

pracoviště. 
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9. Hodnocení ekonomické efektivnosti reálné investice 

K hodnocení reálného investičního projektu představeného v podobě čtyř možných 

navrhovaných variant bude použito metod představených v teoretické části této práce. 

Základem hodnocení budou metody dynamické a to: 

 metoda čisté současné hodnoty, 

 metoda vnitřního výnosového procenta, 

 metoda indexu rentability. 

Doplňkové hodnocení bude provedeno pomocí statických metod: 

 metoda doby návratnosti, 

 metoda průměrných ročních nákladů. 

Vzhledem k tomu, že hodnocená investice patří svou povahou mezi investice s nízkým 

rizikem, byla stanovena požadovaná výnosnost na 6 %, což odpovídá i průměru oboru, 

ve kterém společnost vyvíjí svou činnost. Tato výnosnost bude porovnávána s výnosností 

realizovaného projektu. 

V predikci cen elektrické energie, kdy hodnocená investice má životnost 12 let 

a současný vývoj na trhu s elektrickou energií je těžce předvídatelný, nebude počítáno s jejím 

růstem. 

9.1. Čistá současná hodnota 

Čistá současná hodnota investičního projektu je určena rozdílem diskontovaných 

peněžních příjmů plynoucích z projektu po dobu jeho životnosti a kapitálovým výdajem 

na jeho pořízení. K výpočtu je použito vztahu (6.7): 

 
K

i
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n

N

n
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 1

1

1

 

K vyčíslení výše uvedeného vztahu je nutno stanovit kumulované diskontované 

peněžní příjmy plynoucí z investičního projektu a kapitálové výdaje. Peněžní příjmy plynoucí 

z realizace jednotlivých variant jsou uvedeny v příloze 8 v tabulce 24 pro variantu II., 

v příloze 10 v tabulce 26 pro variantu III., v příloze 12 v tabulce 28 pro variantu IV. Tyto 

peněžní příjmy je nutno diskontovat a stanovit celkový kumulovaný diskontovaný peněžní 

příjem pro jednotlivé hodnocené varianty. Celkový kumulovaný diskontovaný peněžní příjem 

pro variantu II. je uveden v tabulce 6, pro variantu III. je uveden v tabulce 7, pro variantu 
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IV. je uveden v tabulce 8. Varianta I. je považována za výchozí a nepřináší žádný dodatečný 

peněžní příjem. 

Určení čisté současné hodnoty varianty II. 

     Tab. 6 Diskontovaný peněžní příjem varianty II. 

Diskontované peněžní příjmy varianty II. 

Rok  
Peněžní 

příjem v Kč 

Diskontní 

faktor 

Diskontovaný 

peněžní příjem 

v Kč 

Kumulovaný 

diskontovaný 

peněžní příjem 

v Kč 

2016 75 377 0,94340 71 110 71 110 

2017 75 377 0,89000 67 085 138 195 

2018 75 377 0,83962 63 288 201 483 

2019 75 377 0,79209 59 705 261 188 

2020 75 377 0,74726 56 326 317 514 

2021 75 377 0,70496 53 138 370 652 

2022 75 377 0,66506 50 130 420 782 

2023 75 377 0,62741 47 292 468 074 

2024 75 377 0,59190 44 615 512 689 

2025 75 377 0,55839 42 090 554 779 

2026 75 377 0,52679 39 708 594 487 

2027 75 377 0,49697 37 460 631 947 

 

Výpočet čisté současné hodnoty varianty II. dle vztahu (6.7). 

KčČ 364047267900631947   

Vypočtenou čistou současnou hodnotu je však nutno upravit o vliv souhrnu 

současných hodnot všech finančních důsledků projektu. Mezi tyto důsledky je nutno zahrnout 

neuskutečnění realizace úpravy osvětlení současně provozované varianty I. ve výši 

43 000 Kč, neboť tato, ale i ostatní navrhované varianty mají nutnou úpravu zahrnutou 

ve svých investičních výdajích. Upravenou čistou současnou hodnotu je možno vyjádřit dle 

vztahu (6.8). 
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FČČ ZU   

KčČU 40704743000364047   

Určení čisté současné hodnoty varianty III. 

     Tab. 7 Diskontovaný peněžní příjem varianty III. 

Diskontované peněžní příjmy varianty III. 

Rok 
Peněžní 

příjem v Kč 

Diskontní 

faktor 

Diskontovaný 

peněžní příjem 

v Kč 

Kumulovaný 

diskontovaný 

peněžní příjem 

v Kč 

2016 83 518 0,94340 78 791 78 791 

2017 83 518 0,89000 74 331 153 122 

2018 83 518 0,83962 70 124 223 246 

2019 83 518 0,79209 66 154 289 400 

2020 83 518 0,74726 62 410 351 810 

2021 83 518 0,70496 58 877 410 687 

2022 83 518 0,66506 55 545 466 232 

2023 83 518 0,62741 52 400 518 632 

2024 83 518 0,59190 49 434 568 067 

2025 83 518 0,55839 46 636 614 703 

2026 83 518 0,52679 43 996 658 699 

2027 83 518 0,49697 41 506 700 205 

 

Výpočet čisté současné hodnoty varianty III. dle vztahu (6.7) a (6.8). 

KčČ 369305330900700205   

KčČU 41230543000369305   
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Určení čisté současné hodnoty varianty IV. 

     Tab. 8 Diskontovaný peněžní příjem varianty IV. 

Diskontované peněžní příjmy varianty IV. 

Rok 
Peněžní 

příjem v Kč 

Diskontní 

faktor 

Diskontovaný 

peněžní příjem 

v Kč 

Kumulovaný 

diskontovaný 

peněžní příjem 

v Kč 

2016 69 004 0,94340 65 098 65 098 

2017 69 004 0,89000 61 413 126 511 

2018 69 004 0,83962 57 937 184 448 

2019 69 004 0,79209 54 657 239 105 

2020 69 004 0,74726 51 564 290 669 

2021 69 004 0,70496 48 645 339 314 

2022 69 004 0,66506 45 891 385 205 

2023 69 004 0,62741 43 294 428 499 

2024 69 004 0,59190 40 843 469 342 

2025 69 004 0,55839 38 531 507 874 

2026 69 004 0,52679 36 350 544 224 

2027 69 004 0,49697 34 293 578 517 

 

Výpočet čisté současné hodnoty varianty IV. dle vztahu (6.7) a (6.8). 

KčČ 311267267250578517   

KčČU 35426743000311267   

Čistá současná hodnota navrhovaných řešení investičních projektů dle variant 

II., III., IV., dosahuje kladných hodnot. Lze tedy konstatovat, že všechny navrhované varianty 

na instalaci nových osvětlovacích těles přinášejí společnosti dodatečný výnos nad 

požadovaný. Varianta I. představující jen nutnou úpravu je velice nákladná ve svých 

provozních výdajích a nová navrhovaná řešení jí předčí ve svých provozních úsporách. 

Hodnocením metodou čisté současné hodnoty je pro podnik nejvýhodnější varianta III. 
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9.2. Vnitřní výnosové procento 

Vnitřní výnosové procento představuje úrokovou míru, při které se příjmy 

diskontované touto úrokovou mírou rovnají kapitálovým výdajům spojeným s investičním 

projektem. Při této rovnosti je ČSH projektu rovna nule. Vypočtená úroková míra udává 

relativní výnos poskytovaný investicí v průběhu své životnosti. Výpočet vychází ze vztahu 

(6.9): 
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K nalezení vnitřního výnosového procenta investičního projektu lze výhodně použít 

funkci ,,MÍRA.VÝNOSNOSTI“, kterou nabízí program MS EXCEL. Stanovení vnitřního 

výnosového procenta početními metodami patří mezi pracnější způsoby výpočtu. 

          Tab. 9 Vnitřní výnosové procento 

Rok 
Peněžní příjmy 

varianty II. v Kč 

Peněžní příjmy 

varianty III. v Kč 

Peněžní příjmy 

varianty IV. v Kč 

Investiční výdaj -267 900 -330 900 -267 250 

2016 75 377 83 518 69 004 

2017 75 377 83 518 69 004 

2018 75 377 83 518 69 004 

2019 75 377 83 518 69 004 

2020 75 377 83 518 69 004 

2021 75 377 83 518 69 004 

2022 75 377 83 518 69 004 

2023 75 377 83 518 69 004 

2024 75 377 83 518 69 004 

2025 75 377 83 518 69 004 

2026 75 377 83 518 69 004 

2027 75 377 83 518 69 004 

VVP 26% 23% 24% 
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Vstupní hodnoty v podobě peněžních příjmů a kapitálových výdajů spojených 

s jednotlivými variantami investičního projektu a výsledky výpočtu, které nabízí MS EXCEL, 

jsou uvedeny v tabulce 9. 

Kritériem pro přijetí investičního projektu touto metodou je úroková míra VVP vyšší 

než minimální výnosnost stanovená investorem. V případě tohoto projektu byla minimální 

úroková míra stanovena na 6 % a všechny tři nově navržená řešení dosahují vyššího výnosu. 

Nejvyšší hodnoty VVP dosahuje varianta II., kterou lze tímto považovat za nejvýhodnější při 

hodnocení touto metodou, která preferuje relativní výnos. 

9.3. Index ziskovosti 

Metoda indexu ziskovosti se řadí mezi dynamické metody úzce spjaté s ČSH. 

Výsledek hodnocení je poměrem diskontovaných kumulovaných peněžních příjmů 

plynoucích z investičního projektu a kapitálových výdajů spojených s investičním projektem 

na jeho pořízení. K výpočtu lze použít vztah (6.10): 
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36,2
267900

631947
. IIZI  

12,2
330900

700205
. IIIZI  

16,2
267250

578517
. IVZI  

Vstupní hodnoty pro určení výpočtu dle jednotlivých variant jsou uvedeny pro 

diskontované kumulované peněžní příjmy v tabulce 6 pro variantu II., v tabulce 7 pro variantu 

III., v tabulce 8 pro variantu IV., investiční výdaje dle jednotlivých variant v tabulce 2 pro 

variantu II., v tabulce 3 pro variantu III., v tabulce 4 pro variantu IV. 

Pro přijetí investičního projektu touto metodou je podmínkou výše indexu ziskovosti 

větší než jedna. Tuto podmínku splňují všechny tři nově navržené varianty řešení. 

Hodnocením metodou indexu ziskovosti lze považovat za nejvýhodnější variantu II.
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9.4. Doba návratnosti 

Metoda doby návratnosti se řadí mezi statické metody hodnocení. Slouží jako 

doplňková metoda s určením doby, za kterou příjmy plynoucí z investice splatí investiční 

výdaje na její pořízení. Ve výpočtu budeme rozložení odpisů a zisků souvisejících 

s projektem v průběhu roku považovat za rovnoměrné. K výpočtu lze použít vztah (6.1): 
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K provedení výpočtu je nutno určit kumulované peněžní příjmy plynoucí 

z jednotlivých variant řešení investičního projektu a jim příslušející investiční výdaje.  

Vzájemným porovnáním kumulovaných peněžních příjmů a investičních výdajů dochází 

k určení doby návratnosti, kdy kratší doba návratnosti je přijatelnější než doba delší, nebo 

doba max. stanovená, kriteriální doba návratnosti [17]. 

Doba návratnosti varianty II. 

          Tab. 10 Kumulované peněžní příjmy varianty II. 

Rok 
Peněžní příjmy 

varianty II. v Kč 

Kumulativní 

peněžní příjmy 

varianty II. v Kč 

Investiční výdaj 

varianty II. v Kč 

2016 75 377 75 377 

  

  

 

267 900 

2017 75 377 150 754 

2018 75 377 226 130 

2019 75 377 301 507 

 

Tabulka 10 kumulovaných peněžních příjmů varianty II. ukazuje na skutečnost, 

že kumulovaný peněžní příjem plynoucí z investice pokryje investiční výdaje mezi 

3. a 4. rokem. 

letrokyI II 55,3
226130301507

226130267900
3 




  

Doba návratnosti varianty II. odpovídá 3 rokům a 202 dnům. 
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Doba návratnosti varianty III. 

          Tab. 11 Kumulované peněžní příjmy varianty III. 

Rok 
Peněžní příjmy 

varianty III. v Kč 

Kumulativní 

peněžní příjmy 

varianty III. v Kč 

Investiční výdaj 

varianty III. v Kč 

2016 83 518 83 518 

  

  

 

330 900 

2017 83 518 167 037 

2018 83 518 250 555 

2019 83 518 334 074 

 

Tabulka 11 kumulovaných peněžních příjmů varianty III. ukazuje na skutečnost, že 

kumulovaný peněžní příjem plynoucí z investice pokryje investiční výdaje mezi 3. a 4. rokem. 

letrokyI III 9,3
250555334074

250555330900
3 




  

Doba návratnosti varianty III. odpovídá 3 rokům a 351 dnům. 

Doba návratnosti varianty IV. 

          Tab. 12 Kumulované peněžní příjmy varianty IV. 

Rok 
Peněžní příjmy 

varianty IV. v Kč 

Kumulativní 

peněžní příjmy 

varianty IV. v Kč 

Investiční výdaj 

varianty IV. v Kč 

2016 69 004 69 004 

  

  

 

267 250 

2017 69 004 138 008 

2018 69 004 207 011 

2019 69 004 276 015 

 

Tabulka 12 kumulovaných peněžních příjmů varianty IV. ukazuje na skutečnost, že 

kumulovaný peněžní příjem plynoucí z investice pokryje investiční výdaje mezi 3. a 4. rokem. 

letrokyI IV 87,3
207011276015

207011267250
3 




  

Doba návratnosti varianty IV. odpovídá 3 rokům a 318 dnům. 
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9.5. Metoda průměrných ročních nákladů 

Tato metoda je vhodná pro srovnání průměrných ročních nákladů u variant 

srovnatelných investičních projektů zajišťující stejný rozsah, což hodnocené varianty 

investičního projektu naplňují. Pro hodnocení touto metodou je použit vztah (6.3), který 

zohledňuje klesající zůstatkovou cenu investice a s ní související vázanost kapitálu: 
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Požadovaná výnosnost je stanovena na 6 %, životnost hodnocených projektů 

je stanovena na 12 let. Celkové provozní náklady bez odpisů jsou uvedeny v příloze 

6 v tabulce 22 pro variantu I. ve výši 146 266 Kč ročně, pro variantu II. jsou uvedeny 

v příloze 7 v tabulce 23 ve výši 55 345 Kč ročně, pro variantu III. jsou uvedeny v příloze 

9 v tabulce 25 ve výši 45 796 Kč ročně, pro variantu IV. jsou uvedeny v příloze 11 v tabulce 

27 ve výši 63 208 Kč ročně. 

Dosazením do výše uvedeného vztahu lze průměrné roční náklady vyčíslit takto: 

 

 
KčRI 151395146266

106,01

06,0106,0
*43000
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12





  

 

 
KčRII 8729955345

106,01

06,0106,0
*267900

12

12





  

 

 
KčRIII 8526545796

106,01

06,0106,0
*330900

12

12





  

 

 
KčRIV 9508463208

106,01

06,0106,0
*267250

12

12





  

Z vypočtených výsledků je zřejmé, že varianta I. má nejvyšší průměrné roční náklady 

ze všech hodnocených variant. Nově navrhovaná řešení v podobě varianty 

II., III., IV. mají své průměrné náklady o mnoho nižší než současná varianta. Nejlépe 

hodnocenou variantou pomocí metody průměrných ročních nákladů je varianta III. 

9.6. Metoda výnosnosti investic 

Tato metoda považuje za kritérium zisk plynoucí z investičního projektu. Ke stanovení 

výpočtu je nutno nejprve určit průměrný roční zisk plynoucí z jednotlivých variant 

investičního projektu. V příloze 8 tabulce 24 je pro variantu II. kumulovaný zisk po zdanění 
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795 225 Kč, jemuž odpovídá průměrný roční zisk po zdanění 66 269 Kč. V příloze 10 tabulce 

26 je pro variantu III. kumulovaný zisk po zdanění 867 221 Kč, jemuž odpovídá průměrný 

roční zisk po zdanění 72 268 Kč. V příloze 12 tabulce 28 je pro variantu IV. kumulovaný zisk 

po zdanění 719 013 Kč, jemuž odpovídá průměrný roční zisk po zdanění 

59 918 Kč. Investiční výdaj varianty II. 267 900 Kč (viz Tab. 2), investiční výdaj varianty III. 

330 900 Kč (viz Tab. 3), Investiční výdaj varianty IV. 267 250 Kč (viz Tab. 4). 

Ke stanovení hodnot lze použít vzorec (6.6). 

IN

Z
ROI r  

247,0
267900

66269
IIROI  tj. 24,7 % 

218,0
330900

72268
IIIROI  tj. 21,8 % 

224,0
267250

59918
IVROI  tj. 22,4 % 

Dle výsledku hodnocení lze považovat variantu II. za nejvýhodnější při hodnocení 

metodou výnosnosti investic. Nutno však podotknout, že tato metoda nepočítá s odpisy jako 

peněžní příjem a nezahrnuje působení faktoru času. Přes tyto nedokonalosti je často 

používanou metodou pro její podobnost konstrukce s ukazatelem výnosnosti kapitálu. 

9.7. Přehled výsledků hodnocení 

Hodnocení jednotlivých variant navrhovaných řešení investičního projektu 

s dosaženými hodnotami je uvedeno v tabulce 13, která přehledně ukazuje jak absolutní 

hodnoty v Kč u čisté současné hodnoty a průměrných ročních nákladů, tak relativní hodnoty 

u vnitřního výnosového procenta a výnosnosti investic. Z výsledků uvedených v tabulce 

je zřejmé, že všechny alternativní varianty řešení investičního projektu oproti variantě I. jsou 

pro společnost výhodné a při realizaci jedné z nich dojde k růstu tržní hodnoty společnosti. 

V tabulce je rovněž uvedeno pořadí jednotlivých variant dle hodnocení představenými 

metodami. 
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Tab. 13 Přehled výsledků hodnocení jednotlivých metod 

Hodnocené 

metody 
Varianta I. Varianta II. Varianta III. Varianta IV. 

Pořadí 

variant 

Čistá současná 

hodnota  (Kč) 
 364 047 369 305 311 267 III., II., IV. 

Vnitřní výnosové 

procento (%) 
 26 23 24 II., IV., III. 

Index ziskovosti  2,36 2,12 2,16 II., IV., III. 

Doba návratnosti 

(rok) 
 3,55 3,9 3,87 II., IV., III. 

Průměrné roční 

náklady (Kč) 
151 395 87 299 85 265 95 084 III., II., IV., I. 

Výnosnost investic 

(%) 
 24,7 21,8 22,4 II., IV., III. 

 

9.8. Vliv změn předpokladů na ekonomickou efektivnost 

Na hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů má vliv celá řada 

faktorů. Od určení podnikové diskontní míry, přes vliv růstu cen a s ní spojenou inflací. 

Na hodnocený projekt má taktéž podstatný vliv kurz koruny vůči USD, neboť komponenty 

moderních LED osvětlovacích těles se nakupují ze zahraničí v dolarových cenách. Jen během 

zpracování této práce došlo k růstu kurzu amerického dolaru vůči koruně a jeho kolísání 

téměř o 20 %. 

V tabulce 14 je uveden vliv změny měnového kurzu USD ke koruně na čistou 

současnou hodnotu jednotlivých variant investičního projektu. 

Tab. 14 Vliv změny měnového kurzu USD vůči koruně na čistou současnou hodnotu 

projektu. 

Změna 

měnového 

kurzu vůči 

dolaru (%) 

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 

Č - varianty II. 

(tis. Kč) 
384,8 380,6 376,5 372,3 368,2 364,0 359,9 355,8 351,6 347,5 343,3 

Č - varianty III. 

(tis. Kč) 
393,8 388,9 384,0 379,1 374,2 369,3 364,4 359,5 354,6 349,7 344,8 

Č - varianty IV. 

(tis. Kč) 
329,1 325,6 322,0 318,4 314,8 311,3 307,7 304,1 300,6 297,0 293,4 
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Vliv změny kurzu koruny vůči USD na čistou současnou hodnotu projektu
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Obr. 2 Vliv změny měnového kurzu koruny vůči USD na čistou současnou hodnotu projektu. 

Tabulka 14 a obrázek 2 nám ukazuje, že kolísání kurzu ±10 % nemá vliv na pořadí 

jednotlivých variant, mění se jen absolutní výše čisté současné hodnoty. V případě růstu 

kurzu měny o více jak 13 % (v tabulce ani na obrázku 2 již neuvedeno) dochází ke změně 

pořadí variant a varianta II. se stává nejvýhodnější. 

V tabulce 15 je uveden vliv změny cen elektrické energie na čistou současnou hodnotu 

jednotlivých variant investičního projektu, který je graficky znázorněn na obrázku 3. 

Tab. 15 Vliv změny cen elektrické energie na čistou současnou hodnotu projektu. 

Změna cen 

elektrické 

energie (%)/rok 

-2,5 -2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 

Č - varianty II. 

(tis. Kč) 
303,9 315,2 326,9 338,9 351,3 364,1 377,2 390,8 404,8 419,3 434,3 

Č - varianty III. 

(tis. Kč) 
272,4 290,6 309,3 328,7 348,7 369,3 390,6 412,5 435,1 458,5 482,6 

Č - varianty IV. 

(tis. Kč) 
255,0 265,5 276,4 287,7 299,3 311,3 323,6 336,4 349,5 363,1 377,1 
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Vliv změny ceny el. energie na čistou současnou hodnotu projektu
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Obr. 3 Vliv změny ceny elektrické energie na čistou současnou hodnotu projektu. 

Tabulka 15 a obrázek 3 zachycuje vliv kolísání ceny elektrické energie ±2,5 % za rok 

na absolutní výši čisté současné hodnoty. V případě poklesu cen elektrické energie dochází 

ke změně pořadí variant a varianta II. se stává nejvýhodnější. Při růstu cen elektrické energie 

dochází jen ke zvětšování rozdílu absolutní výše čisté současné hodnoty a pořadí 

hodnocených variant zůstává neměnné.  

Vliv změny kurzu na rozhodnutí o výběru vhodné varianty není příliš závažný. Při 

samotné realizaci investice je již kurz znám a platbu lze vhodným způsobem zajistit proti 

výkyvům změn kurzu vzhledem ke krátkým dodacím lhůtám technologie investičního 

projektu. 

Vliv změn cen elektrické energie je velmi těžce předvídatelný, a to ještě v horizontu 

12 let. V minulých letech trvalého růstu cen elektrické energie došlo při vstupu alternativních 

dodavatelů a kolísání cen silové elektrické energie na světových trzích k poklesu ceny této 

komodity. Lze jen stěží předpokládat, jakým směrem se cena bude pohybovat, proto ani při 

hodnocení jednotlivých variant nebyl růst ceny počítán. Rozumným předpokladem by byl růst 

cen se zahrnutím inflace. Vzhledem k tomu, že ani inflace nesleduje bývalý trend růstu okolo 

2–3 % a ekonomiky zaznamenávají deflační tlaky, kdy se inflace pohybuje v desetinách 

procent, je trend změn cen elektrické energie nejasný. 

Vliv změn kurzu měny má vliv na investiční výdaj na počátku hodnocení, vliv změn 

cen elektrické energie však působí na investiční projekt po celou dobu jeho životnosti. Lze 

tedy říci, že jeho vliv je velmi významný.  
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     Tab. 16 Vliv požadované diskontní sazby na čistou současnou hodnotu. 

Změna požadované 

diskontní sazby (%) 
4 5 6 7 8 9 10 11 

Č - varianty II. (tis. Kč) 439,5 400,2 364,0 330,8 300,1 271,9 245,7 221,5 

Č - varianty III. (tis. Kč) 452,9 409,3 369,3 332,5 298,5 267,2 238,2 211,3 

Č - varianty IV. (tis. Kč) 380,4 344,3 311,3 280,8 252,8 226,9 202,9 180,7 
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Obr. 4 Vliv požadované diskontní sazby na čistou současnou hodnotu projektu. 

Tabulka 16 a obrázek 4 zachycuje vliv požadované diskontní sazby na absolutní výši 

čisté současné hodnoty. Z tabulky i grafu je zřejmé, že při zvýšení požadované diskontní 

sazby nad 7 % dochází ke změně hodnocení pořadí variant a varianta II. se stává výhodnější.  
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10. Závěr 

Určení strategie patří mezi nejdůležitější úkoly vrcholového managementu 

společnosti, které určuje její dlouhodobý směr vývoje. K naplnění tohoto poslání patří 

i rozhodování o investičních projektech, které napomáhají k uskutečnění této strategie. 

Investiční rozhodnutí do pořízení a obnovy dlouhodobého hmotného majetku svými důsledky 

působí na společnost v horizontu desítek let jejich životnosti, proto je lze považovat za zcela 

zásadní. 

Společnost FERRMON, spol. s r.o. v předešlých letech investovala do budování 

výrobního a skladového areálu společnosti a do obnovy strojního vybavení. Dalším krokem 

v investičních aktivitách je realizace investičních záměrů ke snížení provozních nákladů 

nutných k zajištění výroby ve společnosti tvořících část fixních nákladů. 

Hodnocený investiční projekt sleduje nové technologické možnosti osvětlení výrobní 

haly, spojené s nutnou úpravou ovládání osvětlovacího systému. Na základě těchto požadavků 

byly osloveny společnosti zabývající se realizací osvětlovacích soustav ve výrobních 

prostorech o provedení návrhu možných řešení splňující požadované hygienické požadavky 

legislativy na daná pracoviště. Dle vypracovaných světelně technických projektů umělého 

osvětlení vzešly tři nově navržená řešení a úprava stávajícího stavu splňující požadovaná 

kritéria. 

Tato práce nabízí hodnocení reálného investičního projektu v podobě čtyř variant jeho 

možného řešení. Odlišnost navržených variant je ve výši počátečních investičních výdajů 

a s ní spojených budoucích úspor provozních nákladů. Management společnosti 

upřednostňuje projekty, které více přispívají k růstu tržní hodnoty společnosti, proto jako 

prioritní metoda hodnocení je považována metoda čisté současné hodnoty. 

Z hodnocení metodou čisté současné hodnoty vyplynulo doporučení managementu 

společnosti v realizaci varianty III., byť její investiční výdaje jsou nejvyšší, ale i při zachování 

nynějších cen elektrické energie dociluje nejnižších provozních nákladů. V návaznosti 

na vlivy působící na investiční projekt je velmi nepravděpodobné, že v horizontu životnosti 

investičního projektu nedojde k růstu cen elektrické energie, který by v tomto případě působil 

pozitivně pro variantu III. Jak již bylo zmíněno v představení navrhovaných variant lze docílit 

při realizaci této varianty dodatečnou úsporu možnou regulací osvětlení 10–30 %. Započítána 

však byla úspora 20 %. V neposlední řadě je nutno vyzdvihnout nejnižší spotřebu elektrické 

energie této varianty řešení před ostatními variantami řešení. Nejnižší spotřeba elektrické 
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energie nepřináší jen její úsporu, ale s ní spojené vypouštění emisí při její výrobě, což 

je celospolečenský cíl. 

Nutnosti je však zmínit, že varianta II. byla výhodnější v hodnocení metou vnitřního 

výnosového procenta, indexu ziskovosti i výnosnosti investic. V případě rozhodnutí 

managementu společnosti realizovat investiční záměr do osvětlovacích systémů i v dalších 

výrobních prostorech s omezenými investičními zdroji nám tyto metody pomohou vybrat 

ty projekty, které jsou výhodnější v celkovém přínosu k tržní hodnotě společnosti. 
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Příloha 1 Tab. 17 Přehled nákladů jednotlivých variant 

  
Varianta 

I. 

Varianta 

II. 

Varianta 

III. 

Varianta 

IV. 

Počet svítidel v soustavě ks 24 19 19 19 

Příkon svítidla W 425 204 204 225 

Celkový instalovaný příkon kW 10,20 3,88 3,88 4,28 

Cena svítidla Kč 0 10 900 12 900 9 400 

Počet zdrojů ve svítidle ks 1 1 1 4 

Cena světelného zdroje Kč 600 0 0 0 

Celková cena zdrojů ve svítidle Kč 600 0 0 0 

Cena instalace svítidla Kč 0 850 850 1000 

Úprava rozvodů elektroinstalace Kč 43 000 44 650 69 650 69 650 

Celkové investiční náklady Kč 43 000 267 900 330 900 267 250 

Cena el. energie Kč/kWh 3,02 3,02 3,02 3,02 

Denní provoz hod. 16 16 16 16 

Roční provoz dny 260 260 260 260 

Doba používání soustavy roky 12 12 12 12 

Spotřeba el. energie / rok kWh 42 432 16 124 16 124 17 784 

Úspory z regulace osvětlení % 0 0 20 20 

Náklady na el. energii / rok Kč 128 145 48 695 38 956 53 708 

Životnost zdrojů hod. 15 000 50 000 50 000 50 000 

Poměrná životnost zdrojů / rok  0,28 0,08 0,08 0,08 

Poměrné náklady na zdroje / rok Kč 3 994 0 0 0 

Náklady na výměnu zdroje ve svítidle Kč 500 0 0 0 

Celkové nákl. na výměnu zdrojů / rok Kč 3 328 0 0 0 

Náklady na údržbu svítidla / rok Kč 450 350 360 500 

Celkové nákl. na údržbu svítidel / rok Kč 10 800 6 650 6 840 9 500 

Celkové náklady na provoz / rok Kč 146 266 55 345 45 796 63 208 



  

Příloha 2 Tab. 18 Daňové odpisy varianty I. 

Daňové odpisy osvětlovací soustavy varianta I. 
R

o
k

 

Vstupní cena výrobní haly při technickém 

zhodnocení v roce 2008 v Kč 

Vstupní cena výrobní haly při technickém 

zhodnocení investiční varianty I. v roce 

2016 v Kč 
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á

 c
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K
č 

2015 4 650 080 158 103 1 845 351 2 804 729 4 650 080 158 103 1 845 351 2 804 729 0 

2016 4 650 080 158 103 2 003 454 2 646 626 4 693 080 159 565 2 004 916 2 688 164 1 462 

2017 4 650 080 158 103 2 161 557 2 488 523 4 693 080 159 565 2 164 481 2 528 599 1 462 

2018 4 650 080 158 103 2 319 660 2 330 420 4 693 080 159 565 2 324 046 2 369 034 1 462 

2019 4 650 080 158 103 2 477 763 2 172 317 4 693 080 159 565 2 483 611 2 209 469 1 462 

2020 4 650 080 158 103 2 635 866 2 014 214 4 693 080 159 565 2 643 176 2 049 904 1 462 

2021 4 650 080 158 103 2 793 969 1 856 111 4 693 080 159 565 2 802 741 1 890 339 1 462 

2022 4 650 080 158 103 2 952 072 1 698 008 4 693 080 159 565 2 962 306 1 730 774 1 462 

2023 4 650 080 158 103 3 110 175 1 539 905 4 693 080 159 565 3 121 871 1 571 209 1 462 

2024 4 650 080 158 103 3 268 278 1 381 802 4 693 080 159 565 3 281 436 1 411 644 1 462 

2025 4 650 080 158 103 3 426 381 1 223 699 4 693 080 159 565 3 441 001 1 252 079 1 462 

2026 4 650 080 158 103 3 584 484 1 065 596 4 693 080 159 565 3 600 566 1 092 514 1 462 

2027 4 650 080 158 103 3 742 587 907 493 4 693 080 159 565 3 760 131 932 949 1 462 

2028 4 650 080 158 103 3 900 690 749 390 4 693 080 159 565 3 919 696 773 384 1 462 

2029 4 650 080 158 103 4 058 793 591 287 4 693 080 159 565 4 079 261 613 819 1 462 

2030 4 650 080 158 103 4 216 896 433 184 4 693 080 159 565 4 238 826 454 254 1 462 

2031 4 650 080 158 103 4 374 999 275 081 4 693 080 159 565 4 398 391 294 689 1 462 

2032 4 650 080 158 103 4 533 102 116 978 4 693 080 159 565 4 557 956 135 124 1 462 

2033 4 650 080 116 978 4 650 080 0 4 693 080 135 124 4 693 080 0 18 146 



  

Příloha 3 Tab. 19 Daňové odpisy varianty II. 

Daňové odpisy osvětlovací soustavy varianta II. 
R

o
k

 

Vstupní cena výrobní haly při technickém 

zhodnocení v roce 2008 v Kč 

Vstupní cena výrobní haly při technickém 

zhodnocení investiční varianty II. v roce 

2016 v Kč 
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4 650 080 4 650 080 + 267 900 = 4 917 980 
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2015 4 650 080 158 103 1 845 351 2 804 729 4 650 080 158 103 1 845 351 2 804 729 0 

2016 4 650 080 158 103 2 003 454 2 646 626 4 917 980 167 211 2 012 562 2 905 418 9 108 

2017 4 650 080 158 103 2 161 557 2 488 523 4 917 980 167 211 2 179 773 2 738 207 9 108 

2018 4 650 080 158 103 2 319 660 2 330 420 4 917 980 167 211 2 346 984 2 570 996 9 108 

2019 4 650 080 158 103 2 477 763 2 172 317 4 917 980 167 211 2 514 195 2 403 785 9 108 

2020 4 650 080 158 103 2 635 866 2 014 214 4 917 980 167 211 2 681 406 2 236 574 9 108 

2021 4 650 080 158 103 2 793 969 1 856 111 4 917 980 167 211 2 848 617 2 069 363 9 108 

2022 4 650 080 158 103 2 952 072 1 698 008 4 917 980 167 211 3 015 828 1 902 152 9 108 

2023 4 650 080 158 103 3 110 175 1 539 905 4 917 980 167 211 3 183 039 1 734 941 9 108 

2024 4 650 080 158 103 3 268 278 1 381 802 4 917 980 167 211 3 350 250 1 567 730 9 108 

2025 4 650 080 158 103 3 426 381 1 223 699 4 917 980 167 211 3 517 461 1 400 519 9 108 

2026 4 650 080 158 103 3 584 484 1 065 596 4 917 980 167 211 3 684 672 1 233 308 9 108 

2027 4 650 080 158 103 3 742 587 907 493 4 917 980 167 211 3 851 883 1 066 097 9 108 

2028 4 650 080 158 103 3 900 690 749 390 4 917 980 167 211 4 019 094 898 886 9 108 

2029 4 650 080 158 103 4 058 793 591 287 4 917 980 167 211 4 186 305 731 675 9 108 

2030 4 650 080 158 103 4 216 896 433 184 4 917 980 167 211 4 353 516 564 464 9 108 

2031 4 650 080 158 103 4 374 999 275 081 4 917 980 167 211 4 520 727 397 253 9 108 

2032 4 650 080 158 103 4 533 102 116 978 4 917 980 167 211 4 687 938 230 042 9 108 

2033 4 650 080 116 978 4 650 080 0 4 917 980 167 211 4 855 149 62 831 50 233 

2034 4 650 080    4 917 980 62 831 4 917 980 0 62 831 



  

Příloha 4 Tab. 20 Daňové odpisy varianty III. 

Daňové odpisy osvětlovací soustavy varianta III. 
R

o
k

 

Vstupní cena výrobní haly při technickém 

zhodnocení v roce 2008 v Kč 

Vstupní cena výrobní haly při technickém 

zhodnocení investiční varianty III. v roce 

2016 v Kč 
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4 650 080 4 650 080 + 330 900 = 4 980 980 
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2015 4 650 080 158 103 1 845 351 2 804 729 4 650 080 158 103 1 845 351 2 804 729 0 

2016 4 650 080 158 103 2 003 454 2 646 626 4 980 980 169 353 2 014 704 2 966 276 11 250 

2017 4 650 080 158 103 2 161 557 2 488 523 4 980 980 169 353 2 184 057 2 796 923 11 250 

2018 4 650 080 158 103 2 319 660 2 330 420 4 980 980 169 353 2 353 410 2 627 570 11 250 

2019 4 650 080 158 103 2 477 763 2 172 317 4 980 980 169 353 2 522 763 2 458 217 11 250 

2020 4 650 080 158 103 2 635 866 2 014 214 4 980 980 169 353 2 692 116 2 288 864 11 250 

2021 4 650 080 158 103 2 793 969 1 856 111 4 980 980 169 353 2 861 469 2 119 511 11 250 

2022 4 650 080 158 103 2 952 072 1 698 008 4 980 980 169 353 3 030 822 1 950 158 11 250 

2023 4 650 080 158 103 3 110 175 1 539 905 4 980 980 169 353 3 200 175 1 780 805 11 250 

2024 4 650 080 158 103 3 268 278 1 381 802 4 980 980 169 353 3 369 528 1 611 452 11 250 

2025 4 650 080 158 103 3 426 381 1 223 699 4 980 980 169 353 3 538 881 1 442 099 11 250 

2026 4 650 080 158 103 3 584 484 1 065 596 4 980 980 169 353 3 708 234 1 272 746 11 250 

2027 4 650 080 158 103 3 742 587 907 493 4 980 980 169 353 3 877 587 1 103 393 11 250 

2028 4 650 080 158 103 3 900 690 749 390 4 980 980 169 353 4 046 940 934 040 11 250 

2029 4 650 080 158 103 4 058 793 591 287 4 980 980 169 353 4 216 293 764 687 11 250 

2030 4 650 080 158 103 4 216 896 433 184 4 980 980 169 353 4 385 646 595 334 11 250 

2031 4 650 080 158 103 4 374 999 275 081 4 980 980 169 353 4 554 999 425 981 11 250 

2032 4 650 080 158 103 4 533 102 116 978 4 980 980 169 353 4 724 352 256 628 11 250 

2033 4 650 080 116 978 4 650 080 0 4 980 980 169 353 4 893 705 87 275 52 375 

2034 4 650 080    4 980 980 87 275 4 980 980 0 87 275 

 



  

Příloha 5 Tab. 21 Daňové odpisy varianty IV. 

Daňové odpisy osvětlovací soustavy varianta IV. 
R

o
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Vstupní cena výrobní haly při technickém 

zhodnocení v roce 2008 v Kč 

Vstupní cena výrobní haly při technickém 

zhodnocení investiční varianty IV. v roce 

2016 v Kč 
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2015 4 650 080 158 103 1 845 351 2 804 729 4 650 080 158 103 1 845 351 2 804 729 0 

2016 4 650 080 158 103 2 003 454 2 646 626 4 917 330 167 189 2 012 540 2 904 790 9 086 

2017 4 650 080 158 103 2 161 557 2 488 523 4 917 330 167 189 2 179 729 2 737 601 9 086 

2018 4 650 080 158 103 2 319 660 2 330 420 4 917 330 167 189 2 346 918 2 570 412 9 086 

2019 4 650 080 158 103 2 477 763 2 172 317 4 917 330 167 189 2 514 107 2 403 223 9 086 

2020 4 650 080 158 103 2 635 866 2 014 214 4 917 330 167 189 2 681 296 2 236 034 9 086 

2021 4 650 080 158 103 2 793 969 1 856 111 4 917 330 167 189 2 848 485 2 068 845 9 086 

2022 4 650 080 158 103 2 952 072 1 698 008 4 917 330 167 189 3 015 674 1 901 656 9 086 

2023 4 650 080 158 103 3 110 175 1 539 905 4 917 330 167 189 3 182 863 1 734 467 9 086 

2024 4 650 080 158 103 3 268 278 1 381 802 4 917 330 167 189 3 350 052 1 567 278 9 086 

2025 4 650 080 158 103 3 426 381 1 223 699 4 917 330 167 189 3 517 241 1 400 089 9 086 

2026 4 650 080 158 103 3 584 484 1 065 596 4 917 330 167 189 3 684 430 1 232 900 9 086 

2027 4 650 080 158 103 3 742 587 907 493 4 917 330 167 189 3 851 619 1 065 711 9 086 

2028 4 650 080 158 103 3 900 690 749 390 4 917 330 167 189 4 018 808 898 522 9 086 

2029 4 650 080 158 103 4 058 793 591 287 4 917 330 167 189 4 185 997 731 333 9 086 

2030 4 650 080 158 103 4 216 896 433 184 4 917 330 167 189 4 353 186 564 144 9 086 

2031 4 650 080 158 103 4 374 999 275 081 4 917 330 167 189 4 520 375 396 955 9 086 

2032 4 650 080 158 103 4 533 102 116 978 4 917 330 167 189 4 687 564 229 766 9 086 

2033 4 650 080 116 978 4 650 080 0 4 917 330 167 189 4 854 753 62 577 50 211 

2034 4 650 080    4 917 330 62 577 4 917 330 0 62 577 

. 



  

Příloha 6 Tab. 22 Náklady na provoz varianty I. 

Náklady na současné osvětlení výrobní haly varianta I. 

Rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Spotřeba el. energie v 

Kč 
128 145 128 145 128 145 128 145 128 145 128 145 128 145 128 145 128 145 128 145 128 145 128 145 

Pravidelná údržba v 

Kč 
10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 

Poměrné náklady na 

zdroje v Kč/rok 
3 994 3 994 3 994 3 994 3 994 3 994 3 994 3 994 3 994 3 994 3 994 3 994 

Celkové náklady na 

výměny zdrojů v Kč 
3 328 3 328 3 328 3 328 3 328 3 328 3 328 3 328 3 328 3 328 3 328 3 328 

Celkové prov. náklady 

bez odpisů v Kč 
146 266 146 266 146 266 146 266 146 266 146 266 146 266 146 266 146 266 146 266 146 266 146 266 

Odpisy účetní v Kč 1 462 1 462 1 462 1 462 1 462 1 462 1 462 1 462 1 462 1 462 1 462 1 462 

Náklady celkem v Kč 147 728 147 728 147 728 147 728 147 728 147 728 147 728 147 728 147 728 147 728 147 728 147 728 

 

 



  

Příloha 7 Tab. 23 Náklady na provoz varianty II. 

Náklady na osvětlení výrobní haly varianta II. 

Rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Spotřeba el. energie v 

Kč 
48 695 48 695 48 695 48 695 48 695 48 695 48 695 48 695 48 695 48 695 48 695 48 695 

Pravidelná údržba v 

Kč 
6 650 6 650 6 650 6 650 6 650 6 650 6 650 6 650 6 650 6 650 6 650 6 650 

Provozní náklady 

celkem bez odpisů v Kč 
55 345 55 345 55 345 55 345 55 345 55 345 55 345 55 345 55 345 55 345 55 345 55 345 

Odpisy účetní v Kč 9 108 9 108 9 108 9 108 9 108 9 108 9 108 9 108 9 108 9 108 9 108 9 108 

Náklady celkem v Kč 64 453 64 453 64 453 64 453 64 453 64 453 64 453 64 453 64 453 64 453 64 453 64 453 

 



  

Příloha 8 Tab. 24 Peněžní příjmy varianty II. 

Peněžní příjmy varianty II. 

Rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Celkové prov. náklady  

var.I bez odpisů v Kč 
146 266 146 266 146 266 146 266 146 266 146 266 146 266 146 266 146 266 146 266 146 266 146 266 

Celkové prov. náklady 

var. II. bez odpisů v Kč 
55 345 55 345 55 345 55 345 55 345 55 345 55 345 55 345 55 345 55 345 55 345 55 345 

Úspora nákladů v Kč 

(zvýšení hrubého zisku) 
90 921 90 921 90 921 90 921 90 921 90 921 90 921 90 921 90 921 90 921 90 921 90 921 

Odpisy účetní v Kč 9 108 9 108 9 108 9 108 9 108 9 108 9 108 9 108 9 108 9 108 9 108 9 108 

Zisk před zdaněním v 

Kč 
81 813 81 813 81 813 81 813 81 813 81 813 81 813 81 813 81 813 81 813 81 813 81 813 

Odpisy daňové v Kč 9 108 9 108 9 108 9 108 9 108 9 108 9 108 9 108 9 108 9 108 9 108 9 108 

Základ daně z příjmu v 

Kč 
81 813 81 813 81 813 81 813 81 813 81 813 81 813 81 813 81 813 81 813 81 813 81 813 

Daň z příjmu (19%) v 

Kč 
15 545 15 545 15 545 15 545 15 545 15 545 15 545 15 545 15 545 15 545 15 545 15 545 

Zisk po zdanění v Kč 66 269 66 269 66 269 66 269 66 269 66 269 66 269 66 269 66 269 66 269 66 269 66 269 

Kumulovaný zisk po 

zdanění v Kč 
66 269 132 538 198 806 265 075 331 344 397 613 463 881 530 150 596 419 662 688 728 956 795 225 

Odpisy účetní v Kč 9 108 9 108 9 108 9 108 9 108 9 108 9 108 9 108 9 108 9 108 9 108 9 108 

Celkový peněžní příjem 

v Kč 
75 377 75 377 75 377 75 377 75 377 75 377 75 377 75 377 75 377 75 377 75 377 75 377 

Kumulovaný peněžní 

příjem v Kč 
75 377 150 754 226 130 301 507 376 884 452 261 527 637 603 014 678 391 753 768 829 144 904 521 



  

Příloha 9 Tab. 25 Náklady na provoz varianty III. 

Náklady na osvětlení výrobní haly varianta III. 

Rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Spotřeba el. energie v 

Kč 
38 956 38 956 38 956 38 956 38 956 38 956 38 956 38 956 38 956 38 956 38 956 38 956 

Pravidelná údržba v 

Kč 
6 840 6 840 6 840 6 840 6 840 6 840 6 840 6 840 6 840 6 840 6 840 6 840 

Provozní náklady 

celkem bez odpisů v Kč 
45 796 45 796 45 796 45 796 45 796 45 796 45 796 45 796 45 796 45 796 45 796 45 796 

Odpisy účetní v Kč 11 250 11 250 11 250 11 250 11 250 11 250 11 250 11 250 11 250 11 250 11 250 11 250 

Náklady celkem v Kč 57 046 57 046 57 046 57 046 57 046 57 046 57 046 57 046 57 046 57 046 57 046 57 046 



  

Příloha 10 Tab. 26 Peněžní příjmy varianty III.  

Peněžní příjmy varianty III. 

Rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Celkové prov. náklady  

var.I bez odpisů v Kč 
146 266 146 266 146 266 146 266 146 266 146 266 146 266 146 266 146 266 146 266 146 266 146 266 

Celkové prov. náklady 

var. III. bez odpisů v 

Kč 

45 796 45 796 45 796 45 796 45 796 45 796 45 796 45 796 45 796 45 796 45 796 45 796 

Úspora nákladů v Kč 

(zvýšení hrubého zisku) 
100 470 100 470 100 470 100 470 100 470 100 470 100 470 100 470 100 470 100 470 100 470 100 470 

Odpisy účetní v Kč 11 250 11 250 11 250 11 250 11 250 11 250 11 250 11 250 11 250 11 250 11 250 11 250 

Zisk před zdaněním v 

Kč 
89 220 89 220 89 220 89 220 89 220 89 220 89 220 89 220 89 220 89 220 89 220 89 220 

Odpisy daňové v Kč 11 250 11 250 11 250 11 250 11 250 11 250 11 250 11 250 11 250 11 250 11 250 11 250 

Základ daně z příjmu v 

Kč 
89 220 89 220 89 220 89 220 89 220 89 220 89 220 89 220 89 220 89 220 89 220 89 220 

Daň z příjmu (19%) v 

Kč 
16 952 16 952 16 952 16 952 16 952 16 952 16 952 16 952 16 952 16 952 16 952 16 952 

Zisk po zdanění v Kč 72 268 72 268 72 268 72 268 72 268 72 268 72 268 72 268 72 268 72 268 72 268 72 268 

Kumulovaný zisk po 

zdanění v Kč 
72 268 144 537 216 805 289 074 361 342 433 611 505 879 578 147 650 416 722 684 794 953 867 221 

Odpisy účetní v Kč 11 250 11 250 11 250 11 250 11 250 11 250 11 250 11 250 11 250 11 250 11 250 11 250 

Celkový peněžní příjem 

v Kč 
83 518 83 518 83 518 83 518 83 518 83 518 83 518 83 518 83 518 83 518 83 518 83 518 

Kumulovaný peněžní 

příjem v Kč 
83 518 167 037 250 555 334 074 417 592 501 111 584 629 668 147 751 666 835 184 918 703 1002 221 



  

Příloha 11 Tab. 27 Náklady na provoz varianty IV. 

Náklady na osvětlení výrobní haly varianta IV. 

Rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Spotřeba el. energie v 

Kč 
53 708 53 708 53 708 53 708 53 708 53 708 53 708 53 708 53 708 53 708 53 708 53 708 

Pravidelná údržba v 

Kč 
9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 

Provozní náklady 

celkem bez odpisů v Kč 
63 208 63 208 63 208 63 208 63 208 63 208 63 208 63 208 63 208 63 208 63 208 63 208 

Odpisy účetní v Kč 9 086 9 086 9 086 9 086 9 086 9 086 9 086 9 086 9 086 9 086 9 086 9 086 

Náklady celkem v Kč 72 294 72 294 72 294 72 294 72 294 72 294 72 294 72 294 72 294 72 294 72 294 72 294 

 



  

Příloha 12 Tab. 28 Peněžní příjmy varianty IV. 

Peněžní příjmy varianty IV. 

Rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Celkové prov. náklady 

var.I bez odpisů v Kč 
146 266 146 266 146 266 146 266 146 266 146 266 146 266 146 266 146 266 146 266 146 266 146 266 

Celkové prov. náklady 

var. IV. bez odpisů v 

Kč 

63 208 63 208 63 208 63 208 63 208 63 208 63 208 63 208 63 208 63 208 63 208 63 208 

Úspora nákladů v Kč 

(zvýšení hrubého zisku) 
83 059 83 059 83 059 83 059 83 059 83 059 83 059 83 059 83 059 83 059 83 059 83 059 

Odpisy účetní v Kč 9 086 9 086 9 086 9 086 9 086 9 086 9 086 9 086 9 086 9 086 9 086 9 086 

Zisk před zdaněním v 

Kč 
73 973 73 973 73 973 73 973 73 973 73 973 73 973 73 973 73 973 73 973 73 973 73 973 

Odpisy daňové v Kč 9 086 9 086 9 086 9 086 9 086 9 086 9 086 9 086 9 086 9 086 9 086 9 086 

Základ daně z příjmu v 

Kč 
73 973 73 973 73 973 73 973 73 973 73 973 73 973 73 973 73 973 73 973 73 973 73 973 

Daň z příjmu (19%) v 

Kč 
14 055 14 055 14 055 14 055 14 055 14 055 14 055 14 055 14 055 14 055 14 055 14 055 

Zisk po zdanění v Kč 59 918 59 918 59 918 59 918 59 918 59 918 59 918 59 918 59 918 59 918 59 918 59 918 

Kumulovaný zisk po 

zdanění v Kč 
59 918 119 836 179 753 239 671 299 589 359 507 419 424 479 342 539 260 599 178 659 096 719 013 

Odpisy účetní v Kč 9 086 9 086 9 086 9 086 9 086 9 086 9 086 9 086 9 086 9 086 9 086 9 086 

Celkový peněžní příjem 

v Kč 
69 004 69 004 69 004 69 004 69 004 69 004 69 004 69 004 69 004 69 004 69 004 69 004 

Kumulovaný peněžní 

příjem v Kč 
69 004 138 008 207 011 276 015 345 019 414 023 483 026 552 030 621 034 690 038 759 042 828 045 

 


