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Abstrakt 

Cílem této práce je zhodnotit vývoj a zavedení vybraného průmyslového produktu na 

trh a zjistit jeho výnosnost. Úvodní kapitolou je představen podnik, ve kterém byla investice 

realizována. Diplomová práce se dále skládá ze dvou základních částí – teoretické a praktické. 

Teoretická část charakterizuje pojem investice, investiční projekt a jeho klasifikace. V další 

podkapitole jsou popsány metody hodnocení efektivnosti investic. V praktické části jsou 

metody hodnocení aplikovány na investici, která byla realizovaná konkrétním podnikem. 

Následně jsou vyhodnoceny jednotlivé výsledky výpočtů. 
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Abstract 

The aim of this diploma thesis is to evaluate the development and implementation of 

selected industrial product on the market and to determine its profitability. The opening 

chapter presents company, in which the investment was realized. The thesis further consist of 

two basic parts – theoretical and practical. Theoretical part characterizes conception of 

investment, capital project and its classification. The methods for evaluating the effectiveness 

of investments are described in the following subsection. In the practical part the evaluation 

methods were applied for the particular company. Subsequently, the individual results of the 

calculations were evaluated. 

 

Key words 

Investment project, capital spending,  efficiency, methods of evaluating the 

effectiveness of investment, net present value  



Obsah 

Úvod ........................................................................................................................................... 1 

1 Charakteristika společnosti STERCH – INTERNATIONAL s. r. o. ................................. 2 

1.1 Organizační struktura podniku .................................................................................... 5 

1.2 Ekonomická situace společnosti .................................................................................. 6 

2 Řízení projektů v odborné literatuře ................................................................................... 8 

2.1 Projekt .......................................................................................................................... 8 

2.1.1 Projektový trojimperativ ...................................................................................... 8 

2.1.2 Produkt projektu ................................................................................................... 9 

2.2 Klasifikace investičních projektů ................................................................................ 9 

2.2.1 Z hlediska účetnictví ............................................................................................ 9 

2.2.2 Věcná náplň projektů ......................................................................................... 10 

2.2.3 Míra závislosti projektů ...................................................................................... 10 

2.2.4 Forma realizace projektu .................................................................................... 10 

2.3 Fáze života projektu ................................................................................................... 10 

2.3.1 Předinvestiční fáze ............................................................................................. 11 

2.3.2 Investiční fáze .................................................................................................... 13 

2.3.3 Provozní fáze ...................................................................................................... 13 

2.3.4 Fáze ukončení provozu a likvidace .................................................................... 14 

2.4 Standardizace ............................................................................................................. 14 

2.5 Certifikace ................................................................................................................. 14 

2.5.1 Povinná certifikace ............................................................................................. 15 

2.5.2 Dobrovolná certifikace ....................................................................................... 15 

2.6 Riziko ......................................................................................................................... 15 

2.6.1 Klasifikace rizika ................................................................................................ 16 

2.6.2 Diverzifikace rizika ............................................................................................ 17 

3 Teoretické vymezení metod hodnocení efektivnosti investic .......................................... 18 

3.1 Statické metody ......................................................................................................... 19 

3.1.1 Průměrná roční návratnost ................................................................................. 20 

3.1.2 Doba návratnosti ................................................................................................ 21 

3.1.3 Rentabilita investovaného kapitálu .................................................................... 21 

3.2 Dynamické metody .................................................................................................... 22 

3.2.1 Čistá současná hodnota ...................................................................................... 23 

3.2.2 Index rentability ................................................................................................. 24 

3.2.3 Diskontovaná doba splatnosti ............................................................................. 25 

3.2.4 Vnitřní výnosové procento ................................................................................. 25 



3.3 Tvorba scénářů .......................................................................................................... 26 

4 Analýza investičních výdajů na zavedení nového produktu na trh .................................. 28 

4.1 Rozhodnutí realizace ................................................................................................. 28 

4.2 Popis předmětu investice ........................................................................................... 29 

4.3 Investiční výdaje projektu a kalkulace nového produktu .......................................... 30 

5 Ekonomické vyhodnocení efektivnosti investice ............................................................. 35 

5.1 Realistická varianta .................................................................................................... 36 

5.2 Krizová varianta ........................................................................................................ 42 

5.3 Optimistická varianta ................................................................................................. 47 

6 Shrnutí a doporučení ........................................................................................................ 52 

7 Závěr ................................................................................................................................. 57 

Seznam použité literatury ......................................................................................................... 58 

Příloha 1 Certifikáty elektropohonu NAB5 ............................................................................. 60 

  

 

  



1 

 

Úvod 

Téma diplomové práce je ekonomické zhodnocení investičního projektu, jehož výsledek 

je nový produkt, který firma uvádí na trh a je od něj požadováno, aby přispíval k růstu 

hodnoty podniku. Projektové, potažmo investiční rozhodování, o přijetí či zamítnutí je jedním 

z mnoha důležitých rozhodování pro zabezpečení úspěšného rozvoje podniku.  

Cílem projektového řízení je efektivní realizace navazujících kroků pro úspěšnost 

projektu na trhu. Jedná se o vhodné zvolení strategických cílů, zdrojů financování projektu, 

postupů a nástrojů pro hodnocení úspěšnosti aj. Nejdůležitějším krokem je identifikace 

potřeby investování a kvalitní příprava projektu, který je realizován v podmínkách rizika na 

trhu.  

Cílem diplomové práce je zhodnocení efektivnosti reálné investice, pomocí statických a 

dynamických metod, ve třech odlišných variantách. Předmětem hodnocení je projekt 

společnosti STERCH-INTERNATIONAL s. r. o., která se rozhodla investovat finanční 

prostředky do vývoje nového produktu. Vstupní data vychází z reálných hodnot, které byly 

poskytnuty a čerpány z interních zdrojů podniku. 

Druhá kapitola, představuje společnost STERCH-INTERNATIONAL s. r.o., ve které byl 

zahájen investiční projekt.  Dále charakterizuje předmět podnikání, popisuje organizační 

strukturu, historii a ekonomický vývoj společnosti.  

Diplomová práce je koncipována do dvou základních částí. Teoretická část zahrnuje dvě 

kapitoly. První z nich je zaměřena na teoretická východiska, kde je definován pojem 

investice, následuje klasifikace investičních projektů, fáze života projektu, riziko investování, 

jeho klasifikace a diverzifikace rizika. Další kapitola popisuje jednotlivé metody hodnocení 

efektivnosti investic.  

Praktická část je rozdělena na analýzu investičních výdajů na zavedení nového produktu 

na trh a následné ekonomické vyhodnocení investice. První část popisuje předmět investice 

jeho kapitálové výdaje a vstupní parametry potřebné pro aplikaci statických a dynamických 

metod hodnocení investic. V následující kapitole jsou provedeny samotné výpočty 

jednotlivých metod hodnocení pro tři různé varianty za daných výrobních a tržních podmínek. 

Zvolenými kritérii hodnocení jsou čistá současná hodnota, index rentability, vnitřní výnosové 

procento, diskontovaná a prostá doba splatnosti investice.  

V závěru praktické části se nachází celkové shrnutí vyhodnocení těchto variant a 

následné doporučení. 
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1 Charakteristika společnosti STERCH – INTERNATIONAL s. r. o. 

 

Bývalá dceřiná společnost rakouské firmy SCHIEBEL ANTRIEBSTECHNIK G.m.b.H. 

byla založena 31. července 1996 panem Klausem Schiebelem a panem Ing. Jaroslavem 

Zdražilem ve vlastnickém poměru 70 % Schiebel a 30% Zdražil. Tato společnost dostala 

výhradní zastoupení v prodeji výrobků značky Schiebel, jimiž byly převážně elektrické 

servopohony pro průmyslové využití.  

Díky úspěchům v prodeji, obchodní komunikaci a jazykové vybavenosti bylo toto 

zastoupení rozšířeno pro státy bývalého “Východního bloku“. Na východním trhu vznikla 

potřeba výroby připojovacích mezikusů armatur z důvodů odlišných norem mezi státy bývalé 

východní a západní Evropy. Později se společnost rozhodla investovat do strojního vybavení 

s plánem do budoucna vyrábět drobné díly pro připojení pohonu s armaturami.  

Tyto díly se staly základním sortimentem, který byl dále tvořen rotačními, lineárními, 

kyvnými pohony a pohony s havarijní funkcí do čističek odpadních vod, rozvody pitné vody, 

zasněžovacími zařízeními, pohony do plynových, parních a vodních elektráren, elektráren na 

biomasu a do jaderných elektráren. Také pohony do zásobníků plynu, rafinací, palivových 

nádrží, přečerpávacích stanic a spaloven odpadů. Využití těchto pohonů je také v ocelárnách, 

průmyslové výrobě, při stavbě lodí, tunelů, v chemickém a petrochemickém průmyslu.  

Evropské firmy nebyly nadále schopny konkurovat ve výrobcích s malou přidanou hodnotou, 

a proto dochází v roce 2005 ke změně firemní politiky. 

Firma se rozhodla investovat do špičkových technologií, lidských zdrojů a nabídnout 

firmám komplexní řešení. Toto zahrnovalo nejen samotnou výrobu, ale především také 

výzkum, vývoj, konstrukci, testování, montáž a následný servis. V této oblasti je dodnes malá 

konkurence. Převážně proto, že výroba je zcela specializovaná a každá zakázka je ojedinělá, 

dle potřeb žadatele. Tato myšlenka uceleného souboru činností je hlavní náplní této 

společnosti dodnes. 

Společnost SCHIEBEL postupně získala zákazníky z různých průmyslových odvětví 

převážně z Anglie, Francie, Švýcarska, České republiky, Slovenska, Polska, USA a Ruska. 

Například v automobilovém průmyslu se zaměřila na vývoj a výzkum dílů, které byly 

vyráběny na CNC pětiosých frézovacích centrech pro nulté a ověřovací série pro 

automobilové společnosti BMW, Mercedes nebo Volkswagen. V leteckém průmyslu začala 

spolupracovat s firmou Honeywell, pro kterou vyvíjela a vyráběla měřící, kontrolní a 

svařovací přípravky. 
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V roce 2014 došlo ke změně vlastníků ve společnosti. Firma byla dne 7. ledna 2015 

přejmenována na STERCH-INTERNATIONAL s. r. o., vedená je u Krajského soudu 

v Ostravě pod spisem C 14676. Jejím jediným vlastníkem je jednatel původní společnosti 

SCHIEBEL pan Ing. Jaroslav Zdražil. Předmětem činnosti je převážně CNC kovovýroba, 

obrábění, zprostředkovatelská a obchodní činnost.  

Současný výrobní sortiment společnosti je širokospektrální (viz Tab. 1). Zůstal nejen 

původní sortiment pohonů pro různé průmyslové využití, ale sortiment se rozrostl o inovativní 

a velmi specifické výrobky, které společnost sama vyvíjí a konstruuje dle potřeb zákazníka.  

Princip získávání a plnění zakázek firmy STERCH s. r. o. lze demonstrovat na následujícím 

reálně uskutečněném příkladu.  

Společnost  ALW INDUSTRY, s. r.o. dostala zakázku od firmy Panasonic na odlití a 

opracování výrobků na chlazení bateriových zdrojů pro automobilový průmysl, konkrétně pro 

společnost Daimler (Mercedes). Společnost ALW INDUSTRY, s. r. o. se zabývá tlakovým 

litím, odběratelská firma Panasonic však požadovala kompletní dodávku odlitků i 

s opracováním. STERCH s. r. o. vyhrála náročné výběrové řízení a stala se generálním 

dodavatelem na komplexní technologii obrábění a upnutí kusu pro tohoto zákazníka. Hlavním 

kritériem byla kvalita, rychlost, přesnost a co nejmenší počet upnutí odlitku. Projekt spočíval 

v následujícím: zvolení správné technologie obrábění s efektivním upevněním kusu na co 

nejmenší počet operací. Na základě vypracovaného projektu byl připraven návrh technologie 

pětiosového obrábění s následným konstrukčním návrhem na dvě operace a následná výroba. 

Zákazníkovi, čili společnosti ALW, byl přesně vytipován typ pětiosého obráběcího stroje 

s následnou časovou studií na základě, které vyhrála firma výběrové řízení pro Panasonic.  

Zákazníkovi byl dodán obráběcí přípravek, kompletní technologie obrábění a naprogramování 

stroje CAM ve velmi krátkém časovém úseku. Na úspěšně splněnou zakázku navazuje nově 

zadaná na výrobu komunikátoru. Tento obchod se stal průlomovým pro další spolupráci mezi 

oběma firmami. 
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Tab. 1 Seznam nejdůležitějších odběratelů v oblasti obrábění 

Odběratel Dodávané produkty 

Honeywell Aerospace 

součásti leteckých motorů, combustor case, 

boss, blade, přípravky pro výrobu a kontrolu 

leteckých motorů 

Honeywell FELTHAM přípravek pro demontáž kola Boeingu 737-800 

ELLE Advanced Technology 
hydraulický přípravek pro výrobu součásti 

turba v 5osách 

SIEMENS 
přípravek pro obrábění regulačního 

hydraulického ventilu turbíny v 5 osách 

Miele Technica automatický lis bubnu do sušiček 

VALEO COMPRESSOR EUROPE s. r. o. tlumič hluku do klimatizací pro automobily 

ALW Industry 
přípravky pro obrábění LED světel HELLA na 

horizontálních CNC 

KAPS Transmission dílce sekvenční převodovky na Subaru 

Jihostroj a.s. 
součásti systémů pomocných palivových 

pump pro letecké motory 

Zdroj: vlastní zpracování 

Technologické vybavení společnosti je na vysoké úrovni. Projektová výroba využívá 

strojní vybavení od renomovaných firem, jako jsou DMG MORI SEIKY. Jedná se o CNC 

pětiosé frézy a CNC pětiosé frézy pro obrábění keramiky, CNC tříosé soustruhy a špičkový 

desetiosý soustruh firmy Makino, která se zabývá výrobou strojů pro EDBE elektroerosivní 

obrábění. Neposlední řadě firma vlastní svou laboratoř metrologie.  

Speciální certifikace týkající se jednotlivých zemí i zákazníků patří v této oblasti 

výroby ke standardu a společnost je neustále ve velké míře rozšiřuje. V procesu řízení kvality 

jsou dále zakotveny standardy kvality, certifikáty bezpečnosti stejně jako ISO normy a 

environmentální certifikace ATEX a hodnocení SIL. 

Společnost dále certifikovala pohony dle normy související s bezpečností úrovně 

integrity bezpečnosti SIL, který slouží jako systém související s bezpečnostní úrovní integrity 

a tento certifikát je nutným základem k dodávkám na plošiny v mořích, kde se těží ropa. 
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1.1 Organizační struktura podniku 

Ředitel a zároveň jednatel společnosti STERCH - INTERNATIONAL, s. r. o. pan     

Ing. Jaroslav Zdražil představuje nejvyšší stupeň úrovně řízení firmy. Druhý stupeň je tvořen 

zástupci a jejich podřízenými jednotlivých oddělení a to Oddělení obchodu a servisu 

servopohonů, Oddělení administrativní a logistické podpory, Oddělení konstrukce, výroby a 

montáže a Oddělení technické kontroly, certifikace a standardizace. Organizační schéma je 

zobrazeno na Obr. 1. Tato olomoucká společnost zaměstnává 20 osob. Jedná se o dva 

obchodní zástupce, jejichž kompetence jsou rozděleny zvlášť na pohony a na ostatní výrobky, 

vedoucího výroby, dva konstruktéry, jednoho pracovníka zabývajícího se servisem pro 

zákazníka a asistentku ředitele. Zbytek zaměstnanců tvoří hlavně CNC operátoři. Své 

zaměstnance firma neustále vzdělává v oblastech mechatroniky, elektrotechniky, strojírenství, 

obrábění i obchodních dovednostech. Umožňuje účast na různých interních i externích 

školení. V oblasti zaměstnávání má firma velmi nízkou fluktuaci.  

 

 

Obr. 1 Schéma organizační struktury společnosti STERCH - INTERNATIONAL, s. r.o. 
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1.2 Ekonomická situace společnosti 

Z předložených závěrkových výkazů za posledních 15 let byly vypracovány grafy, ze 

kterých vyplývá, že si společnost až na počáteční ztráty v období vzniku firmy vede velmi 

úspěšně.  

Vlastní kapitál stále stoupá. V roce 1999 byl ve výši 4 560 000 Kč, naproti tomu v roce 

2014 činí přes 68 mil Kč (viz Obr. 2). 

 

 

Obr. 2 Vývoj vlastního kapitálu společnosti v letech 1999-2014 
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V letech 2005 a 2011 byl výsledek hospodaření nízký, jelikož firma investovala 

značnou část peněz do výrobních technologií. V roce 2014, kdy byla společnost ještě pod 

názvem Schiebel, vyhrála projekt pro ruskou společnost Gasprom na dodávku bezpečnostních 

elektrických servopohonů pro uzavírací armatury na podzemní zásobníky plynu. Tyto 

elektrické pohony slouží v době havárie, kdy umí oddělit plyn uschovaný v podzemí od 

ostatního okolí a tím dochází k maximálnímu zabezpečení okolního prostředí.  

Bylo prodáno 25 pohonů v celkové částce 34 mil. Kč. Tento obchod byl klíčový pro 

rok 2014, díky kterému byly zisky společnosti vysoké. Čistý výsledek hospodaření činil 

13 937 000 Kč (viz Obr. 3).  

 

 

Obr. 3 Vývoj výsledků hospodaření společnosti v letech 1999-2014 
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2 Řízení projektů v odborné literatuře 

Kapitola poskytuje definice základních poznatků z projektového řízení pro rozvoj 

podniku. Popisuje přípravu a realizaci investičních projektů, náplň všech fází procesu 

přípravy projektu, rizika, nejistoty a jejich klasifikaci v investičním rozhodování. 

2.1 Projekt 

Projekt je definován jako unikátní sled koordinovaných aktivit a úkolů, který 

představuje dočasné úsilí organizace na vytvoření jedinečného produktu, služby nebo určitého 

výsledku, který má dán specifický cíl. [22] Projekt je omezen čerpáním zdrojů, množstvím 

informací, materiálem, peněžními prostředky, schopností a dovedností účastníků procesu a 

časovým rámcem. Je tedy znám začátek zahájení a konec, který je definován datem ukončení, 

stavem naplnění cílů nebo prohlášením, že z určitých důvodů nelze dosáhnout stanovených 

cílů neboli konečných produktů.  

Projekt lze chápat jako změnu projektových zdrojů z výchozího do cílového stavu 

výstupu, které zadavatel očekává. Vždy se projekt pojí s rizikem, jelikož jeho jedinečnost a 

originalita způsobuje, že realizátor v průběhu netuší, co se může stát a co ho čeká. Nejistotu 

považujeme za to hlavní, co projekt odlišuje od rutinních aktivit podniku. 

 

2.1.1 Projektový trojimperativ 

Dosažením požadovaných cílů z pohledu projektového managementu, lze považovat 

projekt za úspěšný. Hlavními východisky pro rozhodování při projektovém řízení jsou tři 

parametry cíl, čas a náklady. Jejich vzájemný vztah je nazýván projektovým 

trojimperativem, který zdůrazňuje jejich vzájemný vztah. [4] 

Cíl popisuje výsledky a účel, kterého má být dosaženo, zdůrazňuje, co by se mělo 

udělat. Čas představuje dobu jednotlivých procesů projektu a stanovení, kdy by se měly 

jednotlivé činnosti realizovat. Náklady chápeme jako peněžní vyjádření použitých zdrojů.  

Úkolem projektového manažera je dosáhnout maximalizace cíle při minimalizaci 

nákladů a při co nejkratší době trvání projektu, tudíž hledá cestu vhodného kompromisu mezi 

jednotlivými parametry. 
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2.1.2 Produkt projektu 

Vrcholem veškerého projektového snažení je jednoznačně formulovaný cíl, výsledek, 

jakýkoliv výstup, který je vytvořen realizací projektu pro uspokojení potřeb zadavatele. 

Produkt je ucelený fyzický objekt nebo jeho část, může být představován službou nebo 

vytvářet výsledek, který bude sloužit jako vstup pro jiné procesy. Prakticky lze produkt 

investice chápat jako zavedení změny stávajícího procesu, realizace stavby, implementace 

nové technologie, provedení studie nebo realizace výzkumného úkolu. [22] 

2.2 Klasifikace investičních projektů 

Aby společnost dosáhla portfoliové vyváženosti, používá jako nástroj kategorizaci 

investičních projektů, které se člení z mnoha hledisek.  

2.2.1 Z hlediska účetnictví 

Rozdělení dle účetnictví klasifikuje investice z pohledu fyzické podoby a zařazení 

v účtové osnově. 

 

Hmotné investice 

Pojednávají o výstavbě nových budov, dopravních cest, nákup pozemků, strojů a 

jiných výrobních zařízení jako jsou například dopravní prostředky aj. Při vynaložení 

finančních prostředků na hmotné investice musí být pořizovací cena vyšší než 40 tisíc Kč, 

doba upotřebitelnosti delší jak jeden rok. Obecným požadavkem je, aby tyto investice 

zvyšovaly výrobní kapacitu. 

 

Nehmotné investice  

Za nehmotné investice považujeme nákup licencí, softwaru, autorských práv, receptur, 

také peněžní prostředky vydané na výzkumné a vývojové činnosti, vzdělání, sociální rozvoj a 

investiční výdaje vynaložené na založení podniku.  

 

Finanční investice 

Pokud nakoupí společnost dlouhodobé cenné papíry od obligací až po zástavní listy, 

podílové listy nebo odkoupí dlouhodobé půjčky s úmyslem obchodovat s nimi, bude se jednat 

o finanční investici podniku. [2]  

 



10 

 

2.2.2 Věcná náplň projektů 

a) Zavedení nových výrobků – projekty na nové produkty a technologie, které na trhu již 

existují, ale firma je teprve zařadila do svého sortimentu. 

b) Projekty výzkumu a vývoje nových výrobků a technologií – poměrně rizikové a 

nákladové projekty, které vyžadují detailní analýzu a pro hodnocení se používají 

náročné metody. 

c) Inovace informačních systémů – se týká zavedení a modernizace informačních 

systémů.  

2.2.3 Míra závislosti projektů 

a) Vzájemně se vylučující projekty – součastná realizace více projektů není možná, jde 

například o výrobu stejného výrobku, ale s použitím jiné technologie nebo analogicky 

využití jedné technologie na dva odlišné výrobky například s jinou vstupní surovinou. 

b) Plně závislé projekty – jedná se o projekty, které tvoří ucelený soubor, při němž musí 

být realizovány všechny jeho dílčí projekty. 

c) Komplementární projekty – realizace projektů podporuje další, proto je nutné je 

hodnotit včetně navazujících projektů. 

d) Ekonomicky závislé projekty – substituční efekt může způsobit, že zavedení produktu 

může způsobit pokles prodeje některého dosavadního výrobku. 

e) Statisticky závislé projekty – často jsou zaměřeny na zpracování stejných 

materiálových vstupů, na využití stejných distribučních cest ke stejnému okruhu 

zákazníků.  

2.2.4 Forma realizace projektu 

a) Investiční výstavby – realizace projektů na „zelené louce“ nebo již v existujícím 

podniku, kde se obvykle orientuje podnik na rozšíření výrobní kapacity, zavedení 

nových výrobků a technologií apod. 

b) Akvizice – činnosti koupě již zaběhlé firmy, která rozšiřuje nebo doplňuje činnost 

nabyvatele. [6] 

2.3 Fáze života projektu 

V této prvotní fázi je cílem poskytnout investorovi základní a podstatné charakteristiky 

možných projektů bez zbytečných detailů, kde je třeba odůvodnit potřebnost projektu. Etapa 

předinvestiční by neměla být výrazně nákladná. Jedná se o předběžný výběr budoucí 
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investice. Tato část kapitoly byla zpracována dle (Dluhošová, 2010), (Fotr, Souček, 2005), 

(Kucharčíková, 2011), (Scholleová, 2009), (Valach, 2006). 

2.3.1 Předinvestiční fáze 

Základním předpokladem správně zvoleného projektu, do kterého se podnik rozhodne 

investovat finanční prostředky, jsou inicializační procesy, které identifikují nové projekty a 

jejich případné varianty. Jedná se o činnosti hledání vhodné investice, jež může být určitou 

podnikatelskou příležitostí. Zde se provádí tzv. Opportunity studies. Tyto studie spočívají 

v pečlivé přípravě a kvalitě sbíraných informací a v neposlední řadě v interpretaci získaných 

analýz.  

Soustavné sledování užšího i širšího okolí podniku, analýzy poptávky na domácím i 

zahraničním trhu, analýzy nových produktů a technologií vedou k rámcové představě o tom, 

na co a kam peníze později investovat. Potřebné informace se běžně čerpají z dokumentů 

státních institucí a podobných organizací jako jsou ministerstva, statistický úřad, z odborného 

tisku, oborových analýz, z médií s dobrou vypovídající hodnotou, různých marketingových 

výzkumů. Dále je možno využít informace z nové legislativy z oblasti bezpečnosti práce, 

životního prostředí nebo používaných technologií či surovin.  

 

Technicko-ekonomická studie proveditelnosti  

Vrchol předinvestiční fáze se skládá z předběžné a prováděcí technicko-ekonomické 

studie (tzv. Pre-Feasibility and Feasibility study), lišící se od sebe v hloubce analýzy, míře 

podrobností a rozsahem prověřování údajů. Jedná se o systematicky uspořádané velké 

množství informací z technické, obchodní, finanční a jiné oblasti. S tím rozdílem, že 

předběžná technicko-ekonomická studie se zpracovává většinou jen u rozsáhlých a velmi 

nákladných projektů jako mezistupeň studie proveditelnosti.  

Výsledkem Pre-Feasibility study je rozhodnutí o zamítnutí, zastavení další přípravy 

k realizaci projektu nebo následuje prováděcí studie, která by měla zajistit odhad budoucí 

poptávky, odhad budoucího vývoje, ve kterých je zahrnuto riziko i faktor času. Nesporně 

bude zahrnovat znalosti různých oborů. Jednoduše řečeno, poskytnout všechny podklady pro 

rozhodnutí o uskutečnitelnosti investice. Z těchto důvodů je zpracovávána různými experty a 

odborníky a velmi často studii obstarávají speciální inženýrské organizace. 

Dle zpracované metodiky organizace UNIDO (United Nations Industrial Development 

Oraganization) pro vyhodnocování investičních projektů obsahuje technicko-ekonomická 

studie níže popsané položky. Ve všech částech je nutno popsat postupy a metody použité při 
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hodnocení variant projektu. Vhodné je sestavit více variant prováděcí studie, jelikož poskytuje 

různé možnosti pro optimální rozhodnutí.  

 

Souhrnný přehled výsledků obsahuje hlavní výsledky a závěry jednotlivých částí této studie, 

které jsou shrnuty do všeobecné charakteristiky investičního projektu.  

 

Zdůvodnění a vývoj projektu obhajuje potřebnost projektu, to jaký přínos daná investice 

má, z jakých důvodů je nezbytná. Poskytuje informace o ekonomické a technické stránce 

projektu ke splnění investičních cílů. 

 

Kapacita trhu a produkce věnuje pozornost analýze stávajícího trhu, prognóze jeho vývoje 

během životnosti projektu, také přikládá váhu na analýzu konkurence a segmentu zákazníků. 

V této části by měly být zhodnoceny marketingové strategie vzhledem k cenám, poptávce a 

sortimentu produkce. Řeší se také otázka kvality výrobků, sériovosti výroby, možnosti 

substitutů, exportu a importu daného výrobku a jeho konečná spotřeba. 

 

Materiálové vstupy hodnotí nároky na materiál a suroviny, možnosti substituce materiálu, 

zjišťuje se dostupnost i plynulost zásobování, cenové a dopravní podmínky, možnost využití 

polotovarů, energetická náročnost. 

 

Část lokalizace a prostředí posuzuje umístění a prostředí hodnocené investice vzhledem 

k místu spotřeby, věnuje se ekologickým bariérám a jiným podobným environmentálním 

požadavkům. 

 

Nároky na parametry projektu, technologické postupy, finanční náročnost na technickou část 

projektu, požadavky bezpečnosti a spolehlivosti, možnost získání výrobního zařízení nebo 

technologie (prostřednictvím nákupu, licencí nebo vlastního vývoje) jsou řešeny v technické 

části studie proveditelnosti projektu. 

 

Organizační projekt poskytuje informace o uspořádání ve výrobě, technickém rozvoji, 

zásobování a správě podniku. 
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Položka pracovní síly se věnuje situaci na pracovním trhu, struktuře a potřebě pracovní síly 

na projekt, kvalifikaci osob. Řeší také mzdové náklady, příplatky, případný směnný provoz a 

proces příjímání pracovníků do procesu. 

 

Časový plán obsahuje harmonogram realizace s termíny plnění prací a úkoly pro odpovědné 

osoby až po dokončení projektu. Stanovuje případné kritické aktivity. 

 

V poslední části finančním a ekonomickém vyhodnocení projektu se analyzují kapitálové 

výdaje a očekávané příjmy, vyhodnocuje rizika a analyzují se možné zdroje financování, což 

vede k plánování peněžních toků projektu. 

 

2.3.2 Investiční fáze 

V této etapě investičního rozhodování dochází k upřesňování a konkretizování náplně 

vlastní realizace projektu. Důležité je vytvoření veškerých podmínek pro zahájení projektu a 

jeho uvedení do života. Vypracovává se projektová a technická dokumentace (inženýrské 

výpočty, výkresy), zohledňující příslušné aktuální normy a právní předpoklady, celkový 

rozpočet investice, následně probíhají výběrová řízení dodavatelů aj.  

Je zcela neefektivní vynechávat nebo zkracovat některé procesy přípravy 

z počátečních fází, neboť by se to mohlo značně negativně projevit v průběhu realizace a 

následném provozu. Náplň investiční fáze je cesta získávání finančních prostředků a jejich 

struktura, výběr a výcvik projektového týmu a volba technologie, se kterou by podnik měl 

minimální celkové náklady. Uvedení do provozu a zkušební provoz zahrnují činnosti od 

dokončení realizace po převzetí finálním zákazníkem. Konkrétně zkoušky těsnosti, příprava 

k provozu, finální testy, uvedení do provozních podmínek následný dohled a sledování, 

2.3.3 Provozní fáze 

V operační fázi jsou produkovány služby a výrobky dle předem schválené projektové 

dokumentace. Projevuje se zde kvalita a úroveň provedení přípravného procesu z předešlých 

etap, pokud byla provedena správně a efektivně výrazně sníží pravděpodobnost vzniku 

problému v této fázi. Dopad těchto problémů může mít krátkodobý charakter, který se týká 

přímo výrobní části zkušebního provozu, tak i dlouhodobý charakter, kde je příčinou špatně 

zvolená celková strategie, na níž byl celý projekt založen. Dobře realizovaný projekt je 
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identifikovatelný například tím, že jeho projektovaná kapacita je během provozu plně využita 

a dosahuje se předpokládaných výnosů. Samozřejmostí by mělo být provedení postauditu. 

Postaudit 

Jedná se o retrospektivní analýzu hodnocení, která porovnává skutečné parametry 

s původními plánovanými údaji z přípravy investice (hospodářský výsledek, výše investičních 

nákladů, ceny surovin, energií, vývoj mezd, úrokových sazeb, měnových kurzů). Proces 

opakovaného vyhodnocování po spuštění projektu, slouží k nalezení primárních příčin a 

větších odchylek, kterým by se podnik chtěl v budoucnu vyvarovat a z učiněných chyb se 

poučit. Obvykle je prováděn po jednom až třech letech běžného provozu.  

2.3.4 Fáze ukončení provozu a likvidace 

Závěrečná fáze životnosti projektu spočívá v ukončení užívání daného výrobního 

zařízení, tzn. zastavení výroby, prodej, demontáž, sanace lokality nebo sešrotování předmětu. 

V první řadě se sestaví návrh na likvidaci a následně pak likvidační protokol, který musí 

schválit komise. Proces ukončení provozu je stvrzen účetním záznamem a vyhotovením 

protokolu o likvidaci.  

2.4 Standardizace 

Standardizace je základní prvek zlepšování procesů, pojednává o procesu jednotné 

úpravy a normování, při kterém dochází ke sjednocování, ustálení a výběru kombinací vstupů, 

postupů v procesu řízení firmy jako celku nebo v jejích částech. Pro výrobce je významná 

z hlediska snižování fixních nákladů, jednoduššího plánování a řízení výroby, zrychlení 

přípravy výroby, nákupu, nebo k efektivnějšímu využití výrobního zařízení či možnosti vyšší 

automatizace výroby. [9], [20] 

 

2.5 Certifikace 

Proces posuzování shody výrobku s definovanými vlastnostmi a s technickými 

požadavky, jehož výstupem je dokument, stvrzující, že produkt splňuje tyto konkrétní 

vlastnosti pro potřeby zákazníka.  
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2.5.1 Povinná certifikace 

V případě, že to předepisuje zákon nebo nařízení vlády, jedná se o povinnou 

certifikaci. Výstupní certifikát demonstruje, že produkt plní všechny zákonné požadavky, jaké 

se od něj očekávají. Předmětem zákonné certifikace jsou stanovené výrobky dány závazným 

předpisem dle Zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky. Tento zákon bývá 

doplněn nařízeními vlády o technické požadavky například na elektrická, rádiová a 

telekomunikační koncová zařízení, na zařízení v prostředí nebezpečí výbuchu, strojní zařízení, 

stavební výrobky, výtahy, zdravotnické potřeby, hračky, apod 

2.5.2 Dobrovolná certifikace 

 Při nepovinné certifikaci musí produkt plnit pouze požadavky o obecné bezpečnosti 

výrobků. Certifikát vydává třetí autorizovaná nezávislá strana. Komerční cestu certifikace si 

výrobce sám přeje, jelikož s sebou nese konkurenční výhodu a důvěryhodnost produktu, 

avšak značně zvyšuje náklady. Na druhé straně zákazníkovi garantuje stabilitu jistých 

vybraných vlastností a možné snížení pravděpodobnosti reklamací. [12] 

 

2.6 Riziko 

Pojem riziko lze chápat jako určitý stupeň nejistoty, náhodnosti a nepředvídatelnosti 

působení určitých jevů, které jsou ovlivněny pravděpodobností výskytu. Vyznačuje se nadějí 

na dosažení dobrých hospodářských výsledků, kterou doprovází nebezpečí podnikatelského 

neúspěchu v podobě finančních ztát. Tyto ztráty by v krajním případě mohly vést k úpadku 

podniku. Riziko z jistého hlediska představuje variabilitu možných výsledků, nebezpečí 

špatného rozhodnutí, odchylky, možnost vzniku ztráty, ale i zisku. Prezentuje neurčitost 

spojenou s možným vývojem. [15] 

Sledovat riziko by měly obzvláště podniky investující do zavádění nových výrobků na 

trh a společnosti investující do podnikového výzkumu a vývoje. Zde se upřednostňuje alespoň 

subjektivní odhad rizika než žádný. Pokud investor přijme projekt s vyšším rizikem, očekává 

o takto rizikové investice i vyšší míru výnosnosti o rizikovou přirážku, prémii. Riziko 

každého investičního projektu představuje nebezpečí, že dosažené kapitálové výdaje a 

peněžní příjmy se odlišují od předpokládaných. [23] Identifikace rizik, které mohou na 

projekt působit, spočívá v systematické analýze, identifikaci, kategorizaci a následné 

dokumentaci. Existuje-li mezi jednotlivými riziky vzájemná závislost, zvyšuje to 

pravděpodobnost vzniku rizik a jejich dopad na celý projekt. 
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Pro práci s riziky využíváme analýzu rizik investičních projektů, která zahrnuje v první 

řadě určení kritických faktorů rizik, jejichž změny ovlivňují efektivnost celého projektu. 

Jedná se převážně o ceny výkonů, časové využití stroje, jeho výkon apod. V druhé fázi se 

stanovuje bod zvratu, který vymezuje kritickou výši sledované veličiny ať už ceny nebo 

například objemu produkce. Tzv. bodem vyrovnání investice je taková úroveň této ovlivňující 

veličiny, jejíž čistá současná hodnota je nulová.[23] 

Pro analyzování a hodnocení rizik jsou využívány kvalitativní a kvantitativní metody. 

Mezi kvantitativní metody patří analýza stromu událostí, rozhodovací stromy, simulace (např. 

Monte Carlo), analýza citlivosti (pomáhá při identifikaci a stanovení významnosti rizik), 

metoda PERT, analýza scénářů, analýza nákladů a přínosů nebo multikriteriální rozhodování.  

2.6.1 Klasifikace rizika 

Jelikož neexistuje jednotná definice rizika, je jeho výklad formulován vždy podle jeho 

aktuální problematiky. Aspektů jak třídit riziko je velmi mnoho, například dle určitého stupně 

specifikace, prostředí, odvětví či oboru. Níže jsou popsány základní způsoby třídění: 

 podnikatelské riziko lze charakterizovat jako nebezpečí vzniku nežádoucích 

situací, kde se můžou dosažené výsledky odchylovat od předpokládaných. 

Jedná se o možnost vzniku ztrát v podnikatelské činnosti v oblasti majetku 

(přírodní katastrofy), zdraví a lidského života (poškození zdraví, ztráty na 

životě), technických systémů (havárie výrobních zařízení) apod. 

 Systematické/nesystematické riziko bývá vyvolané v závislosti na 

ekonomickém vývoji či vývoji dané firmy z pohledu hospodářské činnosti. 

Systematická rizika vznikají v důsledku změn v celé ekonomice a ovlivňují 

všechny jednotky. Nesystematické riziko je jedinečné z pohledu oboru, 

projektu, firmy, které by mohlo být způsobeno například vstupem nového 

konkurenta na trh nebo odchodem klíčového pracovníka.  

 Vnitřní/vnější riziko řeší opět pohled makro a mikroekonomie, jak se 

jednotlivé faktory vztahují k podnikatelskému okolí (konkurence, dodavatelé, 

zákazníci) nebo dění uvnitř firmy (technicko-technologická rizika výzkumu a 

vývoje). 

 Ovlivnitelné riziko je riziko, na které firma může působit a předcházet 

pravděpodobnosti výskytu.  U neovlivnitelného rizika manažer, potažmo firma 

nemá šanci eliminovat jeho výskyt (politická situace, daňové podmínky, 

měnový kurz, přírodní katastrofy aj.), může jen přijmout opatření. 
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 Na technicko-technologické riziko má značný vliv vývoj nových technologií, 

pokles výrobní kapacity, morální zastarávání a podobné výsledky vědecko-

technologického rozvoje. 

 Výrobní neboli provozní riziko pojednává o nedostatku zdrojů surovin, 

materiálu, energií, kvalifikovaných pracovníků, prostoje, nákladů na opravy 

atd. 

 Tržní riziko úspěšnosti produktů doma i v zahraničí, prodejová rizika, jež jsou 

v neposlední řadě ovlivněny preferencemi spotřebitelů nebo cenovou politikou 

firmy. 

 Finanční riziko je riziko vyplývající z používání různých druhů kapitálu, 

problémy s dostupností zdrojů financování, efektivním využívání peněžních 

prostředků, rizika spojená s alokací prostředků a vázáním financí, ekonomické 

změny úrokových sazeb, výše cel, změny v daňovém systému. 

 Příčinou politického rizika je například změna vlády, parlamentu, teroristické 

akce, stávky, válečné konflikty, problematika dotací, exportní omezení, 

embargo aj. 

 Legislativní riziko se týká převážně politiky vlády z pohledu změn v zákonech 

a jiných nařízení a vládních opatření. 

 Náklady spojené s odstraněním škod na životním prostředí, s plněním opatření 

na jeho ochranu a to kolik firmu stojí využívání neobnovitelích zdrojů 

označujeme jako environmentální riziko. 

 Informační riziko vyplývá z práce informačních systémů a s nakládáním 

s citlivými daty (zneužití interních informací aj.), možné vyzrazení výrobních 

technologií. [6] 

2.6.2 Diverzifikace rizika 

Diverzifikaci neboli rozložení rizika na co největší základnu považujeme za jeden 

z konkrétních způsobů ochrany proti negativním důsledkům rizika.  

Mezi další způsoby ochrany proti nepříznivým dopadům řadíme volbu právní formy 

podnikání, přesunutí podnikání, dělení rizika, kdy se na riziku podílí více účastníků, přesunutí 

rizika na jiné subjekty, pojištění, pečlivou přípravu realizace. [23] 
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3 Teoretické vymezení metod hodnocení efektivnosti investic 

Pro získání základních informací o výhodnosti investice se provádí hodnocení efektivnosti 

investic, jelikož výsledky těchto metod poskytují argumenty pro rozhodování o přijetí či 

zamítnutí daného projektu či posuzování jeho variant. Metody hodnocení efektivnosti investic 

vycházejí z predikce budoucích efektů v podobě peněžních příjmů a výdajů, které projekt 

vyvolává. Veškeré příjmy a výdaje vyvolané projektem během jeho doby životnosti se 

v odborných literaturách nazývají volnými peněžními toky, které jsou tvořeny kapitálovými 

výdaji a provozními příjmy z investic. [23] 

 

Doba životnosti projektu 

 Časový úsek provozu investice, pro které podnik provádí odhad budoucích peněžních 

toků, rozlišujeme ze dvou hledisek. Ekonomická doba životnosti představuje ekonomickou 

využitelnost výsledků projektu. Toto období (obvykle označované jako n), nemůže být delší, 

než životnost technická. Ovlivňuje ji například délka životního cyklu produktu, technický 

pokrok, dostupnost zdrojů použitých surovin ve výrobě a hlavně délka poptávky po 

produktech. Další roli hraje i flexibilita firmy a to jak se umí přizpůsobit změnám v okolí. 

Naproti tomu technická životnost je spjata s fyzickým opotřebením zařízení investice a 

technickými parametry majetku. [2]  

 

Kapitálové výdaje na investici 

Investicí se rozumí vynaložení rozsáhlejších peněžních výdajů za konkrétním účelem 

s očekáváním přeměny na budoucí příjem podniku. Takto vynaložené peníze se nazývají 

kapitálovými výdaji a řadí se zde: 

 pořizovací ceny hmotných a nehmotných aktiv (nákupní cena, montáž a ostatní 

pořizovací náklady), 

 výdaje na zvýšení oběžných aktiv (stav zásob materiál, nedokončená výroba a hotové 

výrobky), 

 výdaje na likvidaci starého zařízení (demontáž, náklady na prodej), 

 výdaje na výzkumné a vývojové programy, 

 výdaje na nákup cenných papírů, 

 výdaje na zaučení a výchovu pracovníků, 

 výdaje na reklamu, 

 zvýšení daňového zatížení, 
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 cena úroků na pořízení majetku, 

 ostatní nepředvídatelné výdaje. [16]  

 

Mezi příjmy plynoucí z investice patří zisk po zdanění, roční odpisy, změny čistého 

pracovního kapitálu, příjmy z prodeje dané investice na konci doby životnosti upravené o 

daně. [13] Tyto příjmy je nutné profesionálně predikovat, jelikož tvoří velmi kritické místo 

v procesu plánování. Skutečnost, že tyto příjmy jsou plánovány na dlouhé časové období 

dopředu v závislosti s celou řadou faktorů, si žádá vypracování několika variant vývoje 

projektu specialisty podniku. 

Celková efektivnost investičních projektů se vždy bude posuzovat podle toho, jak 

přispívají k maximalizaci tržní hodnoty firmy. Při vícekriteriálním hodnocení je projekt 

hodnocen podle různých kritérií, které si podnik dle svých potřeb určuje sám a v celkovém 

hodnocení jim přiřazuje různou váhu. 

 Avšak nejdůležitějším a v praxi nejběžnějším kritériem jsou finance. Z tohoto pohledu 

je možno použít celou řadu metod a postupů. [23] Z hlediska nákladů se hledá největší úspora 

investičních i provozních nákladů, dále můžeme investice hodnotit z pohledu účetního zisku, 

kde je kritériem hodnocení očekávaný peněžní tok z projektů.  

Blíže budou však popsány metody, které dělíme dle jejich vztahu k faktoru času a to 

metody statické a metody dynamické. 

3.1 Statické metody 

Pokud není brán zřetel na působení faktoru času ani faktor rizika, mluví se o tzv. metodě 

statické, která porovnává peněžní příjmy z investice s kapitálovými výdaji na počátku. 

Výsledky statických metod jsou dobře uchopitelné a srozumitelné pro interpretaci.  

Tato jednoduchá metoda pracuje s projekty, které jsou málo významné, vyznačují se 

krátkou dobou životnosti a nízkým stupněm rizika. Jejich hlavní nevýhodou je, že nepřihlížejí 

k faktoru času a rizika, proto je tato metoda využívána jen jako první celkové přiblížení pro 

rozhodování o investici. Vzorce použité pro hodnocení dle statických metod byly čerpány z 

[17]. 
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Celkový příjem z investice čili suma všech očekávaných peněžních toků se vypočítá: 

 

CP = 𝐶𝐹1+ 𝐶𝐹2+ 𝐶𝐹3+ … + 𝐶𝐹𝑛= ∑ 𝐶𝐹𝑖
𝑛
𝑖=1  (1) 

 

CP  celkové příjmy plynoucí z investice v Kč 

𝐶𝐹𝑖  cash flow v roce i v Kč 

 

Čistý celkový příjem je příjem očištěný o počáteční výdaje. 

 

NCP = CP – IN= -IN + ∑ 𝐶𝐹𝑖
𝑛
𝑖=1 , (2) 

NCP  čistý celkový příjem v Kč 

CP  celkové příjmy plynoucí z investice v Kč 

𝐶𝐹𝑖  cash flow v roce i v Kč 

IN  počáteční investiční náklady v Kč 

Průměrný roční výnos vyjadřuje průměrný roční zisk po zdanění. 

∅ CF =  
𝐶𝑃

𝑛
 

(3) 

∅ CF  průměrný roční příjem v Kč 

CP  celkový příjem 

n  počet let životnosti investice 

3.1.1 Průměrná roční návratnost 

Z průměrné roční návratnost vyplývá kolik procent investované částky za rok, se 

podniku v průměru vrátí. Logicky se požaduje co nejvyšší procento, aby se v konečné fázi 

částka uhradila minimálně ze 100 %.  

 

∅ 𝑟 =
∅ 𝐶𝐹

𝐼𝑁
 × 100 (4) 

 

∅ r  průměrná roční návratnost v % 

∅ CF  průměrný roční příjem v Kč 
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3.1.2 Doba návratnosti 

Nediskontovaná doba návratnosti, neboli Payback Period vyjadřující likviditu 

projektu, je stanovena jako počet let, za které se vrátí náklady spojené s investicí. Rok, kdy se 

kumulované toky hotovosti vyrovnají na nulu, je hledanou dobou návratnosti. Jednoduše 

řečeno je to časový interval, za který se projekt splatí z peněžních příjmů, které projekt zajistí, 

ze svých zisků po zdanění a odpisů od počátku investice.  

Doba návratnosti by měla být kratší než polovina doby životnosti investice, čím kratší 

je doba návratnosti tím je projekt výhodnější. V odvětví těžkého průmyslu je nutno 

předpokládat s delší dobou úhrady dosahující až 8 a více let. Jedná se o oblast hutnictví, 

energetiky, těžkého strojírenství, aj.[2]  

 Hledá se rovnost mezi jednorázovými kapitálovými výdaji a volnými peněžními toky, 

kterými rozumíme sumu veškerých příjmů a výdajů v průběhu výstavby, provozu a ve fázi 

likvidaci investice. Zkrátka ty sumy, které představují změnu oproti situaci před realizací 

projektu. Postup jak lze vyjádřit dobu úhrady: 

 

Průměrnou dobu návratnosti lze vyjádřit jako [19]: 

∅ 𝐷Ú =
1

∅ 𝑟
 

(5) 

nebo 

∅DÚ = 
𝐼𝑁

∅ 𝐶𝐹
.  

(6) 

 

∅ DÚ  průměrná doba úhrady 

∅ CF  průměrný roční výnos v Kč 

 

3.1.3 Rentabilita investovaného kapitálu 

 Tento ukazatel poměřuje průměrný čistý zisk (∅ EAT) po dobu projektu a dlouhodobý 

investovaný kapitál, jakožto sumu kapitálových výdajů (INV) při pořízení investice.  

Výsledek nelze použít pro výběr z více investičních projektů, ale je vhodný jako 

doplňkový ukazatel. Jeho výhodou je dostupnost dat a jednoduchý výpočet, avšak nepočítá se 

zde s faktorem času. Propočet pro rentabilitu vlastního kapitálu (ROCE)[2]: 
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𝑅𝑂𝐶𝐸 =  
∅𝐸𝐴𝑇
𝐼𝑁𝑉

.  (7) 

ROCE  rentabilita investovaného kapitálu 

∅𝐸𝐴𝑇  průměrný čistý zisk v Kč 

INV  investiční výdaje na investici v Kč  

3.2 Dynamické metody 

Tyto metody slouží k vyhodnocování investičních projektů, které přihlíží k faktoru času 

a jejím základem je diskontování. Mezi základní metody, které zkoumají časovou hodnotu 

peněz pomocí diskontování, patří čistá současná hodnota, diskontovaná doba návratnosti, 

index ziskovosti a vnitřní výnosové procento. Jsou využívány u projektů s delší dobou 

ekonomické životnosti i doby pořízení. Všechny vzorce pro tuto kapitolu byly použity z [17]. 

 

Diskontování 

Jedná se o proces přepočtu budoucích příjmů a výdajů, realizovaných v odlišných 

časových obdobích, na současnou hodnotu peněz. Logické je, že peníze uložené nebo vydané 

dnes, nemají stejnou hodnotu v budoucnosti, jelikož na ně působí několik faktorů jako 

například inflace, nejistota budoucích příjmů, náklady ušlé příležitosti, velikost podniku, 

odvětví, složení kapitálu aj., které vyčíslují hodnotu příjmu, který mohl být získán použitím 

těchto vydaných peněz na jinou investiční činnost.  

Finanční prostředky převedené úrokovou mírou neboli diskontní sazbou se pak 

nazývají diskontované toky přepočtené. [6] 

 

Diskontní sazba 

Určení tohoto klíčového faktoru (k) patří k základním krokům hodnocení investičního 

rozhodování. Existují vztahy mezi diskontní sazbou a typem projektu, který nese určitou míru 

rizika.  

U projektů s menším rizikem jako je obnova výrobního zařízení, rozšíření výrobního 

programu a tím růst produkce, je diskontní sazba nižší než u projektů náročnějších a 

rizikovějších. Mezi tyto projekty se řadí zavádění nových výrobků na trh, projekty vzdálené 

obvyklému zaměření firmy nebo projekty realizované v zahraničí. [6] 
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3.2.1 Čistá současná hodnota  

Základní metodou při rozhodování o přijetí nebo zamítnutí projektů je čistá současná 

hodnota neboli Net Present Value (NPV). Představuje absolutně vyjádřený rozdíl mezi 

diskontovanými peněžními příjmy z investování a kapitálovými výdaji projekt 

vynaloženými do zahájení výroby. Čistá současná hodnota vyjadřuje výnos z investování 

tedy očekávanou hodnotu cash flow. [23][8] 

Výhodou kritéria je respektování faktoru času, na druhou stranu existuje zde riziko 

umělého nadhodnocování projektu například stanovení delší doby životnosti, než jak by 

odpovídalo realitě.  

Druhým největším problémem bývá správné stanovení diskontované sazby, která 

vyčísluje úrokovou míru výnosu. Čím je ČSH vyšší, tím je projekt ekonomicky výhodnější.  

Matematicky se může čistá současná hodnota vyjádřit: 

 

ČSH = SHCF – IK.  [17] (8) 

 

ČSH  čistá současná hodnota 

SHCF  současná hodnota cash flow (peněžního toku) 

IK  investovaný kapitál 

 

Při výpočtu čisté současné hodnoty je třeba peněžní toky diskontovat na jejich budoucí 

hodnotu následovně: 

𝐷𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑛í 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 =  
1

(1+𝑖)𝑛. 

[17] 

(9) 

i  diskontní míra 

n  počet let životnosti investice 

 

SHCF =∑
𝐶𝐹𝑛

(1+𝑘)𝑛 
𝑛
𝑖=1 =  

𝐶𝐹1

(1+𝑘)1
+ 

𝐶𝐹2

(1+𝑘)2
+ … 

𝐶𝐹𝑛

(1+𝑘)𝑛 
 

[17] 

(10) 

k  diskontní sazba 

SHCF  současná hodnota cash flow (peněžního toku) 

CF  cash flow v daném roce 
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 Současná hodnota cash flow se získá přepočtem budoucích výnosů diskontní sazbou, 

někdy označovanou jako alternativní náklad kapitálu a následně sumarizováním těchto 

vypočtených hodnot. Přepočtem se vyjádří hodnota budoucích peněz na hodnotu, kterou by 

měly v roce uvedení projektu do provozu.   

 Očekávanou výši čistých peněžních toků ovlivňují objemy realizace výrobků, změny 

cen výrobků, změny ve struktuře nákladů, odpisové politice nebo sezónnosti produkce. 

 

ČSH > 0  

Pokud investiční výdaje jsou menší než diskontované peněžní příjmy je investiční 

projekt pro podnik přijatelný a podnik by jej měl realizovat, protože zajišťuje požadovanou 

míru výnosnosti a zvyšuje tržní hodnotu firmy. Investovat by podnik měl tak, aby byla 

dosažena maximální čistá současná hodnota. 

ČSH = 0 

Jestliže jsou diskontované peněžní příjmy ve stejné výši jako kapitálové výdaje, tak projekt 

nezvyšuje ani nesnižuje tržní hodnotu firmy a je indiferentní, avšak ve většině případů by byl 

projekt zamítnut, jelikož takový projekt nepřispívá k růstu hodnoty podniku. 

 

ČSH < 0  

V případě, že kapitálové výdaje na investici převyšují diskontované peněžní příjmy, považuje 

se projekt za nepřijatelný, protože nezaručuje požadovanou míru výnosu. Takový projekt by 

měl být zamítnut. [23] 

3.2.2 Index rentability 

Index rentability neboli ziskovosti vyjadřuje velikost současné hodnoty budoucích 

příjmů, připadajících na jednotku investičních nákladů přepočtených na současnou hodnotu. 

Stanoví se jako podíl současné hodnoty budoucích příjmů a současné hodnoty kapitálových 

výdajů. Výsledek tedy udává, kolik budoucích příjmů připadá na jednu korunu vložené 

investice, všechny hodnoty jsou přepočtené na současnou hodnotu. [6] 

 

𝐼𝑅 =  
𝑆𝐻𝐶𝐹

𝐼𝐾
[17] (11) 

 

SHCF  současná hodnota cash flow (peněžního toku) 

IK  investovaný kapitál 
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Ukazatel ziskovosti je významným kritériem při výběru projektu mezi několika jeho 

připravenými variantami, když jsou finanční prostředky podniku omezené. Aby byl projekt 

přijat, musí být hodnota IR větší než 1. Pokud je index vyšší jak 1 zároveň je i čistá současná 

hodnota kladná. Dále platí, čím vyšší je index rentability, tím je investiční projekt pro podnik 

efektivnější. [6] 

 

3.2.3 Diskontovaná doba splatnosti 

Jedná se o časový interval potřebný k úhradě celkových investičních nákladů projektu 

jeho budoucími čistými příjmy. Výpočet vychází z peněžních toků projektu za celou dobu 

jeho životnosti: 

𝐷𝐷𝑆:  
∑ 𝐶𝐹𝐷𝐷𝑆

𝑖=1

(1+𝑘)𝑖 = 𝐼𝐾         𝑖 = 1, 2, 3, … . 𝐷𝐷𝑆[17] (12) 

DDS  diskontovaná doba splatnosti investice 

IK  investiční kapitál 

 

Výsledná doba se porovnává s mezní hodnotou na základě minulých zkušeností. Čím 

je doba kratší tím je projekt pro podnik výhodnější. V zásadě platí, že pokud je DDS > n, 

podnik by neměl do takových projektů investovat, potřebuje projekty, kde DDS < n. Nejlépe 

je, když se doba splatnosti pohybuje kolem poloviny ekonomické životnosti projektu.  

Výhodou doby úhrady je její jednoduchost a srozumitelnost. Naopak ignoruje příjmy 

po době úhrady, časový průběh peněžního toku a nerespektuje faktor času nebo rizika. Je 

rozdíl, jestli vysoká částka převládá na konci nebo na začátku peněžního toku také záleží na 

obdobích, kdy byly peníze vynaloženy.  

Diskontovaná metoda respektuje, že peníze na začátku období návratnosti mají vyšší 

hodnotu než stejné peníze na jejím konci.  

 

3.2.4 Vnitřní výnosové procento 

Metoda, pří níž se hledá taková úroveň diskontní míry, aby se vyrovnala současná 

hodnota očekávaných příjmů z investice výdajům vynaložených na investici, tzn. takovou 

míru úroku, kdy čistá současná hodnota bude rovna nule.  
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Jedná se o roční průměrnou sazbu, která vyjadřuje míru zhodnocení vložených 

peněžních prostředků. Praktický výpočet se provádí metodou pokusů a omylů na 

základě lineární interpolace: 

 

VPP =  𝑘1 + 
Č𝑆𝐻1

Č𝑆𝐻1− Č𝑆𝐻2
 · (𝑘2 −  𝑘1). [17] (13) 

 

k  diskontní sazba 

𝑘1  diskontní sazba, kdy ČSH > 0 

𝑘2   diskontní sazba, kdy ČSH < 0 

Č𝑆𝐻1  kladná čistá současná hodnota, při 𝑘1 

Č𝑆𝐻1  záporná čistá současná hodnota, při 𝑘2 

 

 

Výsledek udává, na jak vysoko zúročený bankovní účet by se musely peníze, ve stejné 

výši jako by byla investice, vložit, aby se možné získané příjmy rovnaly příjmům, které 

poskytuje projekt. Pokud je vnitřní výnosové procento vyšší jak diskontní sazba, podnik může 

takový projekt přijmout.  

V zásadě platí: 

 VVP > k, podniku vyplatí investovat, protože představují úrokovou míru, která 

převyšuje minimální výnosnost z projektu.  

 Pokud je VVP < k, nevyplatí se investovat finanční prostředky do projektu. 

 

Při použití této metody se musí dbát na určité nedostatky. Problém může nastat u projektů 

s nestandardním peněžním tokem, jestliže vnitřní výnosové procento nabývá více hodnot, 

když dojde u hotovostních toků k více než jedné změně znaménka. To se stává například při 

obnově či rozšíření projektu. V takových případech je lepší o projektech rozhodovat pomocí 

čisté současné hodnoty.  

Čistá současná hodnota se s růstem diskontní sazby zvyšuje, v případě, že by se znaménko 

měnilo jen jednou, po vyložení výdajů v období výstavby. [6] 

 

3.3 Tvorba scénářů 

Každý projekt je konfrontován s podnikatelským prostředím, ve kterém se společnost 

vyskytuje. Toto okolí musí firma v rámci své podnikatelské strategie neustále sledovat a 

analyzovat, aby mohla posoudit svůj potencionál možného rozvoje, znala svoji konkurenční 
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pozici na trhu a hlavně proto, aby mohla pružně reagovat na neustálé změny chování 

zákazníků a konkurence v tomto prostředí.  

Pro vizualizaci možného budoucího vývoje okolí a pozice firmy, se sestavují různé 

varianty scénářů, kterými podnik přechází možným rizikovým faktorům. Analýza scénářů je 

tvořena popisy situací zahrnující konzistentní kombinaci klíčových rizikových prvků.  

Tyto nejisté faktory, které ovlivňují hodnocení projektů vzhledem k nejčastěji 

finančním ukazatelům, kategorizujeme jako externí a interní faktory.  Mezi externí řadíme 

poptávku, měnové kurzy, ceny surovin a materiálu, prodejní ceny aj. Jako interní je možno 

charakterizovat např. úspěšnost výzkumu a vývoje nových produktů. [7] 

Základem je určit hodnoty pro každý klíčový faktor rizika, které pak ve scénáři vytváří 

spojení odpovídajících hodnot faktorů rizika.  Vymezí se to, co je o budoucím vývoji známo, 

tudíž kombinaci trendů a právě klíčové nejistoty.  

Přínosem sestavení takových to prognóz, je možnost včasné přípravy opatření, které by 

nastalo v případě realizace pesimistického scénáře.  

Nejčastěji uváděnými scénáři jsou: 

 optimistický scénář - nejlepší hodnoty faktorů např. vysoké prodeje a jejich 

ceny, nízké ceny nákupu surovin, materiálu, energie, aj. 

 pesimistický scénář analogicky nejhorší hodnoty ve zvoleném intervalu 

 neutrální scénář nejpravděpodobnější kombinace hodnot Sestavení optimálního 

scénáře pomáhá manažerům orientovat se v extrémních situacích, přijímat 

okamžitá rozhodnutí.[6] 
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4 Analýza investičních výdajů na zavedení nového produktu na trh 

Analytická část poskytuje informace o rozhodnutí zahájení vývoje konkrétního projektu 

společnosti STERCH-INTERNATIONAL s. r. o., obsahuje technologický popis výrobku a 

kalkulace od vývoje až po sériovou výrobu.  

Cílem práce je ekonomické vyhodnocení vývoje a zavedení vybraného průmyslového 

produktu na trh pomocí metod hodnocení efektivnosti investic pro různé varianty vývoje trhu. 

4.1 Rozhodnutí realizace  

V roce 2007 vznikla myšlenka vyrobit elektrický pohon pro jaderné elektrárny, které 

tehdejší mateřská firma SCHIEBEL doposud nevyráběla a ani o výrobu nejevila zájem. 

Existují dva druhy jaderných elektráren, elektrárny s reaktory VVER (reaktor vyvinutý 

v Rusku a běžně využívaný) nebo s reaktory typu RBMK (stejný reaktor, který používala 

jaderná elektrárna v Černobylu, další reaktory tohoto typu se již nestaví, poslední se nacházejí 

na východě Evropy a to v Rusku nebo například na Ukrajině) [10]. Ve východních 

evropských zemích docházelo k potřebě výměny a obnovy starých technologií reaktorů typu 

VVER. 

O rok později začal vývoj, následná konstrukce a zároveň začíná spolupráce s ÚJV 

Řež Praha, a. s., (Ústav jaderného výzkumu), který provádí certifikaci a kvalifikaci v souladu 

s normami (NP-068-05) OTT87 pro použití zařízení v hermeticky uzavřené zóně atomových 

elektráren „východního“ typu, jež se nachází v těchto destinacích: Dukovany, Temelín (ČR), 

Jaslovské Bohunice a Mochovce (Slovensko), Paks (Maďarsko), Kozloduj (Bulharsko) a v 

ostatních státech bývalého sovětského svazu. Dále elektrárny byly postaveny v Indii, Číně, 

Vietnamu a Íránu. Ruská společnost Atomstrojexport v budoucnu bude nejen rekonstruovat 

stávající ale i stavět nové. [11] Tyto elektrárny představují potencionální poptávku firmy 

STERCH-INTERNATIONAL s. r. o. 
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4.2 Popis předmětu investice 

V místech kde jsou dopravovány kapalné, plynné nebo práškové média, přebírají 

armatury funkci uzavření protékajícího množství. Elektrické servopohony slouží jako 

mezičleny pro dálkové ovládání speciálních armatur, které jsou umístěny v hermetickém 

prostoru.  

V hermetickém prostoru dochází k radioaktivnímu záření a jsou zde umístěny zařízení 

primárního okruhu tak, aby při případné havárii zabránily šíření radioaktivních látek do okolí. 

Typová řada pohonů společnosti STERCH-INTERNATIONAL s. r. o., se skládá ze čtyř 

modelů (AB5,AB8, AB18, AB40) v rozmezí od 10 do 500 Nm. Tyto pohony jsou 

provozovány v bezpečnostních okruzích i ve standardním použití a jsou určeny k ovládání 

armatur. 

Předmětem diplomové práce je elektropohon typu NAB5 AZ 20 s ventilem firmy 

ARAKO s. r. o. (viz Obr. 4), který musí být způsobilý při seizmické události a při havárii 

LOCA (Loss of coolant accident) u jaderných elektráren.  

Havárie LOCA je nejzávažnější typ jaderné havárie v elektrárnách s reaktory, jejichž 

příčinou je ztráta chladiva, kde hrozí riziko přehřívání a tavení paliva. Úkolem je ochránit 

okolí před únikem radioaktivních látek z aktivní zóny reaktoru do životního prostředí 

v případě havárie. 

 

Obr. 4 Elektropohon NAB5 
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4.3 Investiční výdaje projektu a kalkulace nového produktu 

Společnost v roce 2014 sestrojila návrh na pohon pro jaderné elektrárny pomocí 

počítačového programového systému pro náročnější strojírenské výrobky CATIA. Pohon byl 

vyvinut zaměstnancem společnosti STERCH – INTERNATIONAL s. r. o.  

Údaje v této kapitole vychází z běžných provozních podmínek, jsou tudíž použitelné 

pro vyhodnocení kalkulace. Hodnoty byly čerpány z interních materiálů firmy doplněné o 

konzultace s vedoucím výroby, správní režie v kalkulacích nebyla zahrnuta správní režie, 

jelikož se předpokládá, že výroba tohoto konkrétního produktu nevyvolá zvýšení nákladů ve 

správní režii, z těchto důvodů se počítá pouze s vyvolanými náklady, které jsou v práci 

uvedeny. 

Konstrukce trvala necelý, rok konkrétněji zhruba 252 dní, při osmi hodinové směně (viz 

Tab. 2).  Interní sazba zahrnuje amortizaci strojů, mzdy výrobních pracovníků a energie. 

Sazba je vnitropodnikově pevně nastavena na 550Kč/hod. Celkové náklady na vývoj a výrobu 

prototypu činily 1 249 100 Kč. 

 

Tab. 2 Sestavení nákladů na výrobu prototypu pohonu 

Kalkulace výroby prototypu 

Název Operace 
Počet hodin Interní sazba SUMA 

hod Kč Kč 

Prototyp pohonu NAB5 

Konstrukce 2 016 550 1 108 800 

Materiál  - - 56 000 

Strojní čas 138 550 75 900 

Montáž + testy  21 400 8 400 

SUMA     1 249 100 

 

 

Pro ověření funkčnosti a kvality si podnik vyrobil vlastní testovací stolici. Finanční 

nároky na toto zařízení jsou blíže popsány v Tab. 3. 

 

Tab. 3 Sestavení nákladů na výrobu testovací stolice 

Kalkulace testovací stolice 

Název Operace 
Počet hodin Interní sazba SUMA 

hod Kč Kč 

Testovací stolice 

Konstrukce 672 550 369 600 

Materiál - - 135 000 

Strojní čas 215 550 118 250 

Software externí firma - - 831 000 

SUMA 

  

1 453 850 
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Technologický popis certifikační zkoušky 

Cílem je vyrobit elektrický servopohon a kvalifikovat ho na funkční způsobilost (po 

simulaci požadovaného provozování) při seismické události a při havárii LOCA na jaderných 

elektrárnách. Kvalifikace zařízení na havárii LOCA je prokázání jeho funkceschopnosti při 

maximální výpočtové seismicitě v prostředí havárie LOCA, tj. při roztržení primárního 

potrubí na jaderné elektrárně a to po simulaci požadované doby provozování zařízení. 

Certifikaci provádí Úřad jaderného výzkumu Řež a.s. v Praze kvalifikačními 

zkouškami na podmínky prostředí jaderných elektráren VVER a v souladu s normou NP-068-

05 (nové OTT87) na nejmenší a největší typ z řady, konkrétně pohony NAB5 a NAB40. 

Typové zkoušky byly provedeny na životnost 40 roků, při zkouškách bývá prověřeno chování 

citlivých součástí vůči vlivům stárnutí. Pro citlivé součásti jsou na základě výsledků 

kvalifikace stanovena kritéria provozu, údržby a čas výměn. 

Testování kvalifikace zahrnuje vizuální kontrolu, kontrolu průvodní dokumentace, 

zkoušku urychleného tepelného, provozního radiačního a mechanického stárnutí neboli 

zkouška spolehlivosti, která simulovala 4000 funkčních cyklů elektropohonu.  

Dále zkouška prověřuje seismickou a vibrační odolnost, provádí se zkouška 

urychleného radiačního stárnutí havarijní dávkou do 50kGy/h a v neposlední řadě zkouška 

odolnosti 10 cyklů v havarijním prostředí havárie LOCA při 150 °C a 0,5 MPa. V závěru při 

demontáži elektropohonu se provedla kontrola kritických míst elektropohonu. 

Cena kvalifikace elektropohonů od ÚVJ ŘEŽ Praha a.s. činila 1 680 000 Kč. 

Dobrovolný certifikát Sil od společnosti TÜV SÜD Czech s. r. o., firma pořídila z důvodu 

získání konkurenční výhody na trhu a také proto, že síť zákazníků společnosti STERCH 

INTERNATIONAL s. r. o. požaduje další osvědčení o kvalitě produktu. Celkové certifikační 

náklady demonstruje Tab. 4. 

Tab. 4 Náklady na certifikování pohonu 

Certifikace 

Název institutu Operace 
SUMA 

Kč 

TÜV SÜD Czech s. r. o. certifikát Sil 4 447 

Test ÚJV Řež Praha, a. s. Smlouva 10SMP205 1 680 000 

 SUMA 1 684 447 
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Celkové kapitálové výdaje na investici skládající se z výroby prototypu a testovací 

stolice činily 4 387 397 Kč (viz Tab. 5). V těchto výdajích jsou zařazeny i náklady na 

certifikaci produktu. 

Tab. 5 Investiční výdaje na pohon typu NAB5 

Investiční výdaj 

Název Operace 
Interní sazba 

Kč 

Vývoj a výroba 

pohonu 

Prototyp pohonu NAB5 1 249 100 

Testovací stolice 1 453 850 

Certifikace 1 684 447 

SUMA 4 387 397 

 

 

Kalkulace nového produktu  

Po technologické a technické stránce byl produkt navržen, otestován a následně 

certifikován. Celkové náklady činí 64 080 Kč/ks. Kalkulace celkových nákladů na jeden kus 

pohonu znázorňuje Tab. 6. 

 

Tab. 6 Celkové náklady na výrobu jednoho kusu 

Kalkulace výrobku - Pohon typ NAB5 

  Kč/ks 

Přímý materiál 36 634 

Výrobní režie -strojní čas 21 046 

Výrobní režie -montáž+test 6 400 

NÁKLADY CELKEM 64 080 
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Následující tabulky (Tab. 7, Tab. 8) uvádí podrobnější ohled na nákladové položky 

z pohledu spotřeby materiálu a strojního času. 

 

Tab. 7 Náklady materiálu na výrobu 1 pohonu 

Spotřeba materiálu na 1 ks 

Název Operace 
Polotovar 

Kč 

Pohon typ NAB5 

Převodovka 2 953,00    

Víko ovládání 1 369,00    

Víko svorkovnice 1 369,00    

Víko sručního kola 385,00    

Víko motoru 1 105,00    

Motor 601,00    

Momet 74,00    

Poloha 550,00    

Zásuvka+zástrčka 4 100,00    

Vypínače 2 580,00    

PIN 756,00    

Šrouby M3 92,00    

Šrouby M4 35,00    

Ruční páka 35,00    

Ozubení 5 100,00    

Niklování 3 000,00    

Lakování 3 000,00    

Těsnění 1 600,00    

Stator+rotor 5 000,00    

Průchodky 300,00    

Pouzdro 750,00    

Kabeláž 1 000,00    

Tuk 500,00    

Šrouby ostatní 380,00    

SUMA 36 634,00    
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Strojní čas je v Tab. 8 vyjádřen jak v minutách, tak i v hodinách a je násoben interní 

sazbou, která zahrnuje spotřebu energie, odpisy strojů, mzdy výrobních operátorů 

obsluhujících stroje a další náklady výrobní režie.  

Tab. 8 Ostatní náklady na výrobu jednoho pohonu 

Strojní čas 

Název Operace 
Počet min Počet hodin Interní sazba SUMA 

min hod Kč Kč 

Pohon typ 

NAB5 

Převodovka 486 8,100 

550 

4 455,00    

Příruba ručního kola 80 1,333 733,33    

Víko ovládání 150 2,500 1 375,00    

Víko svorkovnice 150 2,500 1 375,00    

Příruba motoru 235 3,917 2 154,17    

Motor 150 2,500 1 375,00    

Ruční kolo 100 1,667 916,67    

Zásuvka+zástrčka 180 3,000 1 650,00    

Pin 185 3,083 1 695,83    

Držák zásuvky 30 0,500 275,00    

Držák zástrčky 30 0,500 275,00    

Krytka 30 0,500 275,00    

Výstupní ložisko 30 0,500 275,00    

Ruční páka 35 0,583 320,83    

Podkova 90 1,500 824,00    

Moment 35 0,583 320,83    

Vypínače 270 4,500 2 475,00    

Unašeč 30 0,500 275,00    

SUMA 2 296,00    38,27      21 045,67    

 

Pro srovnání kolik společnost ušetřila nákladů, když si produkt zkonstruovala a 

vyrobila sama, byla na základě konkurenčních tržních cen sestavena tabulka, ze které vyplývá 

úspora při vývoji produktu 887 450 Kč. Při sériové výrobě jednoho kusu činí úspora 12 766 

Kč oproti nákupu u konkurence (viz Tab. 9).  Pro materiál by byly náklady ve stejné výši pro 

všechny tržní jednotky, které by musely materiál nakoupit, taktéž i ceny certifikátů, proto již 

nejsou dále v tabulce srovnávány. 

Tab. 9 Porovnání tržních a interních sazeb  

Název 
Tržní sazba Interní sazba Úspora 

Kč Kč Kč 

Prototyp pohonu 1 791 800 1 249 100 542 700 

Testovací stolice 1 798 600 1 453 850 344 750 

Úspora vývoje, konstrukce - - 887 450 

Strojní čas 30 613 21 046 9 567 

Montáž + testy 9 600 6 400 3 200 

Úspora sériové výroby - - 12 767 
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5 Ekonomické vyhodnocení efektivnosti investice  

V této kapitole je provedeno vyhodnocení investici nejprve pomocí statické metody, 

poté pomocí metody dynamické. Vyhodnocení je zpracováno ve variantách pro krizový, 

očekávaný a optimistický scénář výrobních a tržních podmínek.  

Ze statických metod nejsou použity metody průměrných ukazatelů (průměrná roční 

návratnost, průměrný roční příjem, průměrná doba úhrady) z důvodu nerovnoměrných příjmů 

v jednotlivých letech a tudíž by pro tuto práci neměly opodstatnění.  

Ve všech třech variantách je shodné plánované prodané množství v letech 2015 a 2016. 

Vychází se z již nasmlouvaných kontraktů, které jsou považovány za neměnné a pro tuto práci 

dané.  

Obchodní vedení společnosti STERCH-INTERNATIONAL s. r. o. předpokládá 

postupný nárůst poptávky po tomto výrobku.  

 Primární okruhy jaderných elektráren jsou technologicky a technicky vyřešeny, 

dlouhodobě se nemění jejich způsob a technologie výroby. Z tohoto důvodu jsou veškerá 

strojní vybavení dlouhodobě na stejné úrovni. Proto lze očekávat dlouhou dobu ekonomické 

životnosti investice, která se pro účely diplomové práce stanovuje na minimální úroveň a to 

10 let. Kapitálové náklady na investici ve výši 4 387 397 Kč (viz Tab. 5) byly vynaloženy 

v roce 2014 a první prodej pohonu byl uskutečněn v roce 2015.  

Daňová sazba pro stanovení daně z příjmů dle Zákona č. 586/1992 Sb., § 21 odst. 1, o 

daních z příjmů se předpokládá konstantní 19 % po celou dobu životnosti investice.  

Budoucí peněžní příjmy jsou představovány ziskem z prodeje výrobků. Náklady se 

odvíjí od počtu prodaných kusů, na jeden kus činí variabilní náklady 64 080 Kč (viz Tab. 6), 

pro všechny scénáře je tato částka vstupních nákladů stejná. 
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5.1 Realistická varianta 

Jednotková prodejní cena u realistické varianty činí 108 540 Kč/ks. Jak v realistické tak 

v kritické i v optimistické variantě se očekává, že prodej výrobků bude rok od roku pozvolna 

vzrůstat (viz Tab. 10).   

V první fázi hodnocení byly vypočítány náklady a výnosy pro jednotlivé roky. Čistý 

zisk byl stanoven po odečtení nákladů od tržeb a následně hrubý zisk byl snížen o daň z 

příjmů.  

Tab. 10 Stanovení čistého zisku v jednotlivých letech 

Rok investice 1 2 3 4 5 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Roční prodej ks 9 27 80 100 120 

Cena pohonu Kč/ks 108 540 108 540 108 540 108 540 108 540 

Tržby z prodeje Kč 976 860 2 930 580 8 683 200 10 854 000 13 024 800 

Náklady na 1 ks Kč 64 080 64 080 64 080 64 080 64 080 

Náklady celkem Kč 576 720 1 730 160 5 126 400 6 408 000 7 689 600 

Zisk před zdaněním (EBT) Kč 400 140 1 200 420 3 556 800 4 446 000 5 335 200 

Daň z příjmů (19%) Kč 76 027 228 080 675 792 844 740 1 013 688 

Čistý zisk (EAT) Kč 324 113 972 340 2 881 008 3 601 260 4 321 512 

Kumulovaný čistý zisk Kč 324 113 1 296 454 4 177 462 7 778 722 12 100 234 

Rok investice 6 7 8 9 10 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Roční prodej ks 140 160 200 250 270 

Cena pohonu Kč/ks 108 540 108 540 108 540 108 540 108 540 

Tržby z prodeje Kč 15 195 600 17 366 400 21 708 000 27 135 000 29 305 800 

Náklady na 1 ks Kč 64 080 64 080 64 080 64 080 64 080 

Náklady celkem Kč 8 971 200 10 252 800 12 816 000 16 020 000 17 301 600 

Zisk před zdaněním (EBT) Kč 6 224 400 7 113 600 8 892 000 11 115 000 12 004 200 

Daň z příjmů (19%) Kč 1 182 636 1 351 584 1 689 480 2 111 850 2 280 798 

Čistý zisk (EAT) Kč 5 041 764 5 762 016 7 202 520 9 003 150 9 723 402 

Kumulovaný čistý zisk Kč 17 141 998 22 904 014 30 106 534 39 109 684 48 833 086 

 

Jednoduchým nediskontovaným součtem všech příjmů a výdajů lze zjistit celkový 

příjem z investice (viz Tab. 10). 

CP = ∑ CFi
n
i=1  =  CF1+ CF2+ CF3+ … + CFn 

CP = ∑ CFi
n
i=1  = 324 113 + 972 340 + 2 881 008 + … + 9 723 402= 48 833 085,60 Kč 
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Čistý příjem z investice 

Celkový příjem z investice se počítá za dobu její životnosti, která v tomto případě je 

10 let a tudíž činí 48 833 085,60 Kč (viz Tab. 10). Tato suma se dále poníží o počáteční 

kapitálové výdaje na investici, které činily 4 387 397 Kč. Čistý příjem z investice se pak 

vypočítá na základě vzorce (2): 

NCP = CP – IN= -IN + ∑ 𝐶𝐹𝑖
𝑛
𝑖=1 , 

(2) 

𝑁𝐶𝑃 =  48 883 085,60 − 4 387 397 = 44 445 688,60 𝐾č  

NCP  čistý příjem z investice v Kč 

CP  celkový příjem v Kč 

IN  investiční náklady v Kč 

Doba úhrady investičních výdajů 

Čisté příjmy z investice v jednotlivých letech nejsou ve stejné výši (viz Tab.). Z 

kumulovaných čistých příjmů je zřejmé, že investice bude splacena mezi třetím a čtvrtým 

rokem ekonomické životnosti projektu. Proto se celková nediskontovaná doba úhrady se 

vypočítá následovně: 

𝐷Ú = 3 𝑟𝑜𝑘𝑦 +  
4 387 397 − 4 177 461,60

7 778 721,60 − 4 177 461,60
 × 12 

𝐷Ú = 3 𝑟𝑜𝑘𝑦 𝑎 0,699 𝑚ě𝑠í𝑐𝑒 = 𝟑 𝒓𝒐𝒌𝒚 𝒂 𝟐𝟏 𝒅𝒏í  

 Investorovi se vložené prostředky v realistické variantě dle nediskontované metody 

doby úhrady vrátí za 3 roky 21 dní. 

Čistá současná hodnota 

Dále je investice hodnocena pomocí vybraných dynamických metod. Z celkových 

peněžních toků vypočítána čistá současná hodnota (viz Tab. 11). Čistá současná hodnota je 

rozdíl mezi současnou hodnotou peněžních toků a kapitálovými výdaji na investici.   

Pro výpočet ČSH je třeba nejprve vyčíslit sumu současných peněžních toků. Tyto 

peněžní toky se diskontují mírou, která je stanovena podnikem sazbou 10% po dobu 10 let, od 

které se odvíjí i diskontní faktor:  
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𝐷𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑛í 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 =  
1

(1+𝑖)𝑛. 

[17] 

(9) 

𝐷𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑛í 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜 1. 𝑟𝑜𝑘 =  
1

(1 + 0,10)1
= 0,9091 

 

𝑆𝐻𝐶𝐹 = ∑
𝐶𝐹𝑛

(1+𝑘)𝑛 
𝑛
𝑖=1 =  

𝐶𝐹1

(1+𝑘)1 +  
𝐶𝐹2

(1+𝑘)2 +  … 
𝐶𝐹𝑛

(1+𝑘)𝑛 [17] (10) 

k  diskontní sazba 

SHCF  současná hodnota cash flow (peněžního toku) 

CF  cash flow v daném roce 

 

𝑆𝐻𝐶𝐹 =   
324 113,40

(1 + 0,10)1
+  

972 340,20

(1 + 0,10)2
+  

2 881 008

(1 + 0,10)3
+ ⋯ +

9 723 402

(1 + 0,10)10 
 

𝑆𝐻𝐶𝐹 = 294 648,55 + 803 586,94 + 2 164 543,95 + ⋯ + 3 748 792,39

= 25 135 612,65 

ČSH = SHCF – IK [17] (8) 

Č𝑆𝐻 = 25 135 612,65 − 4 387 397 = 𝟐𝟎 𝟕𝟒𝟖 𝟐𝟏𝟓, 𝟔𝟓 

Tab. 11 Čistá současná hodnota v letech 2015-2024 pro realistický scénář 

ČSH 

Rok 

Peněžní příjem Diskontní faktor SHCF ČSH 

Kč - Kč Kč 

0 2014 - - - -4 387 397,00 

1 2015 324 113,40 0,9091 294 648,55 -4 092 748,45 

2 2016 972 340,20 0,8264 803 586,94 -3 289 161,51 

3 2017 2 881 008,00 0,7513 2 164 543,95 -1 124 617,56 

4 2018 3 601 260,00 0,6830 2 459 709,04 1 335 091,48 

5 2019 4 321 512,00 0,6209 2 683 318,95 4 018 410,42 

6 2020 5 041 764,00 0,5645 2 845 944,34 6 864 354,76 

7 2021 5 762 016,00 0,5132 2 956 825,29 9 821 180,05 

8 2022 7 202 520,00 0,4665 3 360 028,74 13 181 208,79 

9 2023 9 003 150,00 0,4241 3 818 214,47 16 999 423,26 

10 2024 9 723 402,00 0,3855 3 748 792,39 20 748 215,65 
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Čistá současná hodnota pro realistickou variantu vychází 20 748 215,65 Kč, jelikož toto 

kritérium slouží pro rozhodování o zamítnutí nebo přijetí realizace investice a vypočtená 

hodnota je kladná, proto lze investici doporučit jako velmi výhodnou příležitost.   

V grafu (Obr. 4) je zobrazen vývoj čisté současné hodnoty v průběhu 10 let životnosti 

investice, kde ve čtvrtém roce vstupuje do kladných hodnot. 

 

Obr. 4 Čistá současná hodnota v letech 

 

Index rentability 

Na metodu čisté současné hodnoty navazuje metoda indexu ziskovosti neboli 

rentability. Jedná se o stejný princip výkladu s rozdílem, že index je dán podílem sumou 

současných hodnot a investičního kapitálu. Kritérium ziskovosti vyjadřuje, jaká velikost 

současné hodnoty budoucích příjmů z investice připadne na jednotku investovaného kapitálu 

přepočteného na současnou hodnotu. 

𝐼𝑅 =  
𝑆𝐻𝐶𝐹

𝐼𝐾
[17] (11) 

 

SHCF  současná hodnota cash flow (peněžního toku) 

IK  investovaný kapitál 

𝐼𝑅 =  
25 135 612,65

4 387 397
= 5,73 

Byl splněn požadavek, aby index rentability byl větší než 1. Opět potvrzuje vhodnou 

volbu pro realizaci investice. Výsledek udává, že na jednu korunu investičních výdajů v jejich 

přepočtu na současnou hodnotu projekt přináší 5,73 Kč budoucích příjmů přepočtených na 

jejich současnou hodnotu. 
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Vnitřní výnosové procento (VVP) 

Poslední hodnotící kritérium vyjadřuje takovou výši úrokové míry, kdy se čistá 

současná hodnota rovná nule. Ukazuje procentní výnosnost projektu, pokud zvážíme časovou 

hodnotu peněz. Požadavkem pro tento ukazatel je, aby VVP bylo vyšší než požadovaná 

minimální výnosnost 10 %, k tomu bylo využito tabulkových kalkulátorů MS Exel. Při 

diskontní sazbě 49 % bylo zjištěno, že čistá současná hodnota se nachází v záporných 

hodnotách (viz Tab. 12). 

Tab. 12 Závislost podnikové míry 

Rok 

diskontní sazba 

10% 48% 49% 

VVP 

(Kč) 
VVP 

(Kč) 
VVP 

(Kč) 

1 2015 -4 092 748,45 -4 168 401,46 -4 169 871,23 

2 2016 -3 289 161,51 -3 724 491,58 -3 731 899,88 

3 2017 -1 124 617,56 -2 835 783,11 -2 860 965,05 

4 2018 1 335 091,48 -2 085 184,74 -2 130 315,02 

5 2019 4 018 410,42 -1 476 591,47 -1 541 872,05 

6 2020 6 864 354,76 -996 844,53 -1 081 122,52 

7 2021 9 821 180,05 -626 383,56 -727 719,23 

8 2022 13 181 208,79 -313 494,23 -431 239,97 

9 2023 16 999 423,26 -49 229,60 -182 515,75 

10 2024 20 748 215,65 143 612,16 -2 232,43 

 

VPP =  𝑘1 + 
Č𝑆𝐻1

Č𝑆𝐻1− Č𝑆𝐻2
 · (𝑘2 −  𝑘1). [17] (13) 

 

k  diskontní sazba 

𝑘1  diskontní sazba, kdy ČSH > 0 

𝑘2   diskontní sazba, kdy ČSH < 0 

Č𝑆𝐻1  kladná čistá současná hodnota, při 𝑘1 

Č𝑆𝐻2  záporná čistá současná hodnota, při 𝑘2 

VPP =  10 +  
20 748 215,65

20 748 215,65 − (−2232,43)
 · (49 −  10) 

VPP =  10 +  
20 748 215,65

20 750 448,08
 · 39 

𝑉𝑉𝑃 = 10 + 38,996 = 49,996 % 
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Výsledek udává, že při 49,996% úrokové míře se hodnota všech příjmů ekonomické 

životnosti vyrovná hodnotě vynaložených investičních výdajů. 

Diskontovaná doba splatnosti  

 Podobně jako prostá doba úhrady investice demonstruje, za jakou dobu se kapitálové 

výdaje vrátí. Výhodou diskontované metody je, že zohledňuje minimální požadovanou 

výnosnost ve formě diskontní sazby, která byla definována ve výši 10%.  

 

𝐷𝐷𝑆 = 3 𝑟𝑜𝑘𝑦 +  
4 387 397 − 3 262 799,44

5 722 488,48 − 3 262 779,44
 × 12 

𝐷𝐷𝑆 = 3 𝑟𝑜𝑘𝑦 𝑎  5,5 𝑚ě𝑠í𝑐𝑒 

DDS  diskontovaná doba splatnosti 
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5.2 Krizová varianta 

Krizová varianta je založena na nepříznivém vývoji poptávky po daném produktu. 

Předpokládá se nejnižší vývoj produkce oproti následujícím optimistickému nebo 

realistickému scénáři (viz Tab. 13). Z těchto důvodů je společnost nucena snížit cenu o 20 % 

z výchozího neutrálního scénáře při obchodní marži 25 370 Kč/ks na 90 450 Kč/ks. Tuto cenu 

vedení společnosti považuje za nejnižší přípustnou.  

Tab. 13 Stanovení čistého zisku v jednotlivých letech 

Rok investice 1 2 3 4 5 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Roční prodej ks 9 27 50 70 90 

Cena pohonu Kč/ks 90 450 90 450 90 450 90 450 90 450 

Tržby z prodeje Kč 814 050 2 442 150 4 522 500 6 331 500 8 140 500 

Náklady na 1 ks Kč 64 080 64 080 64 080 64 080 64 080 

Náklady celkem Kč 576 720 1 730 160 3 204 000 4 485 600 5 767 200 

Zisk před zdaněním (EBT) Kč 237 330 711 990 1 318 500 1 845 900 2 373 300 

Daň z příjmů (19%) Kč 45 093 135 278 250 515 350 721 450 927 

Čistý zisk (EAT) Kč 192 237 576 712 1 067 985 1 495 179 1 922 373 

Kumulovaný čistý zisk Kč 192 237 768 949 1 836 934 3 332 113 5 254 486 

Rok investice 6 7 8 9 10 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Roční prodej ks 100 120 130 140 150 

Cena pohonu Kč/ks 90 450 90 450 90 450 90 450 90 450 

Tržby z prodeje Kč 9 045 000 
10 854 

000 
11 758 500 12 663 000 13 567 500 

Náklady na 1 ks Kč 64 080 64 080 64 080 64 080 64 080 

Náklady celkem Kč 6 408 000 7 689 600 8 330 400 8 971 200 9 612 000 

Zisk před zdaněním (EBT) Kč 2 637 000 3 164 400 3 428 100 3 691 800 3 955 500 

Daň z příjmů (19%) Kč 501 030 601 236 651 339 701 442 751 545 

Čistý zisk (EAT) Kč 2 135 970 2 563 164 2 776 761 2 990 358 3 203 955 

Kumulovaný čistý zisk Kč 7 390 456 9 953 620 12 730 381 15 720 739 18 924 694 

 

Celkový příjem je vyčíslen sumou všech příjmů z jednotlivých deseti let. 

Kumulativní nediskontované příjmy jsou podrobněji znázorněny v tabulce 13. 

CP = ∑ CFi
n
i=1  = 192 237,30 + 576 711,90+ 1 067 985+ … + 3 203 955= 18 924 694,20  

Od celkových příjmů za 10 let se odečte počáteční kapitálový výdaj ve výši   

4 387 397 Kč pro zjištění čistého příjmu z investice. 
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𝑁𝐶𝑃 =  𝐶𝑃 –  𝐼𝑁 =  −𝐼𝑁 + ∑ 𝐶𝐹𝑖
𝑛
𝑖=1 , (2) 

NCP  čistý příjem z investice v Kč 

CP  celkový příjem v Kč 

IN  investiční náklady v Kč 

𝑁𝐶𝑃 =  18 924 694,20 − 4 387 397 = 14 537 297,20 Kč 

 

Ukazatel udává, že při rovnoměrném peněžním toku, který by teoreticky činil ročně 

1 892 469,43 Kč, by se investice vrátila za 2 roky a 4 měsíce. Což není případ této práce, 

tudíž je zapotřebí spočítat dobu úhrady následovně: 

𝐷Ú = 4 𝑟𝑜𝑘𝑦 + 
4 387 397 − 3 332 113,20

5 254 486,20 − 3 332 113,20
 × 12 

𝐷Ú = 4 𝑟𝑜𝑘𝑦 𝑎 6,5 𝑚ě𝑠í𝑐ů  

Dle nediskontované metody návratnosti investice se společnosti při nepříznivém vývoji 

trhu u kritického scénáře se kapitálové výdaje splatí za 4 roky a 6,5 měsíce. 

Čistá současná hodnota 

𝐷𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑛í 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 =  
1

(1+𝑖)𝑛. 

[17] 

(9) 

𝐷𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑛í 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜 1. 𝑟𝑜𝑘 =  
1

(1 + 0,10)1
= 0,9091 

 

SHCF =∑
𝐶𝐹𝑛

(1+𝑘)𝑛 
𝑛
𝑖=1 =  

𝐶𝐹1

(1+𝑘)1
+ 

𝐶𝐹2

(1+𝑘)2
+ … 

𝐶𝐹𝑛

(1+𝑘)𝑛 
[17] (10) 

k  diskontní sazba 

SHCF  současná hodnota cash flow (peněžního toku) 

CF  cash flow v daném roce 

𝑆𝐻𝐶𝐹 =   
192 237,30

(1 + 0,10)1
+  

576 711,90

(1 + 0,10)2
+  

1 067 985,

(1 + 0,10)3
+ ⋯ +

3 203 955

(1 + 0,10)10 
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𝑆𝐻𝐶𝐹 = 174 761,18 + 476 621,40 + 802 392,94 + ⋯ + 1 235 263,35 = 9 988 499,64 

ČSH = SHCF – IK.  [17] (8) 

Č𝑆𝐻 = 9 988 499,64 − 4 387 397 = 𝟓 𝟔𝟎𝟏 𝟏𝟎𝟐, 𝟔𝟒 

Čistá současná hodnota v pesimistické variantě je určena rozdílem diskontovaných 

příjmu za dobu životnosti investice (viz Tab. 14) a vynaloženými kapitálovými výdaji. 

Hodnota 5 601 102,64 je kladná a i při nepříznivém vývoji trhu se společnosti vyplatí 

investici realizovat. 

Tab. 14 Čistá současná hodnota v letech 2015-2024 pro kritický scénář 

ČSH 

Rok 

Peněžní příjem Diskontní faktor SHCF kumulovaná SHCF 

Kč - Kč Kč 

0 2014 - - - -4 387 397,00 

1 2015 192 237,30 0,9091 174 761,18 -4 212 635,82 

2 2016 576 711,90 0,8264 476 621,40 -3 736 014,41 

3 2017 1 067 985,00 0,7513 802 392,94 -2 933 621,48 

4 2018 1 495 179,00 0,6830 1 021 227,38 -1 912 394,10 

5 2019 1 922 373,00 0,6209 1 193 642,39 -718 751,71 

6 2020 2 135 970,00 0,5645 1 205 699,38 486 947,67 

7 2021 2 563 164,00 0,5132 1 315 308,41 1 802 256,08 

8 2022 2 776 761,00 0,4665 1 295 379,50 3 097 635,58 

9 2023 2 990 358,00 0,4241 1 268 203,71 4 365 839,29 

10 2024 3 203 955,00 0,3855 1 235 263,35 5 601 102,64 

 

Průběh čisté současné hodnoty v jednotlivých letech je znázorněn v grafu (viz Obr. 5) 

 

Obr. 5 Čistá současná hodnota v letech 
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Index rentability 

Kritérium rentability se vypočítá poměrem současné hodnoty všech příjmů a 

investičního kapitálu.  

𝐼𝑅 =  
𝑆𝐻𝐶𝐹

𝐼𝐾
[17] (11) 

 

SHCF  současná hodnota cash flow (peněžního toku) 

IK  investovaný kapitál 

𝐼𝑅 =  
9 988 499,64

4 387 397
= 2,28 

Hodnota indexu je větší než 1, proto lze projekt dle tohoto kritéria hodnocení investice 

doporučit k realizaci. 

 

Vnitřní výnosové procento 

 

Pro výpočet vnitřního výnosového procenta bylo nutno pomocí metody pokusů omylů 

najít diskontní míru, při níž začne být čistá současná hodnota záporná (viz Tab. 15). 

 

Tab. 15 Závislost podnikové míry 

Rok 

diskontní sazba 

10% 26% 27% 

VVP 

(Kč) 
VVP 

(Kč) 
VVP 

(Kč) 

1 2015 -4 212 635,82 -4 234 827,71 -4 236 029,05 

2 2016 -3 736 014,41 -3 871 567,51 -3 878 466,95 

3 2017 -2 933 621,48 -3 337 675,38 -3 357 087,41 

4 2018 -1 912 394,10 -2 744 461,91 -2 782 338,30 

5 2019 -718 751,71 -2 139 142,03 -2 200 477,56 

6 2020 486 947,67 -1 605 350,26 -1 691 413,05 

7 2021 1 802 256,08 -1 096 977,14 -1 210 407,21 

8 2022 3 097 635,58 -659 883,85 -800 100,39 

9 2023 4 365 839,29 -286 299,84 -452 172,14 

10 2024 5 601 102,64 31 373,64 -158 644,37 

 

VPP =  𝑘1 + 
Č𝑆𝐻1

Č𝑆𝐻1− Č𝑆𝐻2
 · (𝑘2 −  𝑘1). [17] (13) 

 

k  diskontní sazba 

𝑘1  diskontní sazba, kdy ČSH > 0 
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𝑘2   diskontní sazba, kdy ČSH < 0 

Č𝑆𝐻1  kladná čistá současná hodnota, při 𝑘1 

Č𝑆𝐻2  záporná čistá současná hodnota, při 𝑘2 

VPP =  10 +  
5 601 102,64

5 601 102,64 − (−158 644,37)
 · (27 −  10) 

VPP =  10 +  
5 601 102,64

5 759 747,01
 · 17 

𝑉𝑉𝑃 = 10 + 16,53 = 26,53 % 

 

VVP dosahuje při kritickém scénáři stále vyšší hodnoty než je požadovaná míra 

výnosnosti z investice 10 %, z pohledu tohoto kritéria bude stále výhodné investici realizovat. 

 

Diskontovaná doba splatnosti 

Doba návratnosti investice se definuje jako čas potřebný pro úhradu investičních 

výdajů vlastními budoucími příjmy. Dle Tab.13 je na zřejmé, že investice se splatí po pátém 

roce životnosti investice, následujícím výpočtem dostaneme kolik měsíců bude potřeba pro 

úhradu investice z šestého roku. 

 

𝐷𝐷𝑆 = 5 𝑙𝑒𝑡 + 
4 387 397 − 3 668 645,29

4 874 344,67 − 3 668 645,29
 × 12. 

𝐷𝐷𝑆 = 5 𝑙𝑒𝑡 𝑎  7 𝑚ě𝑠í𝑐ů 

Pomocí diskontovaných kumulativních příjmů byla spočtena doba splatnosti, která 

udává, že investorovi se vložené peníze vrátí do šesti let, přesněji za 5 let a 7 měsíců. Tento 

ukazatel, nelze hodnotit příliš kladně, jelikož jeho doba úhrady je delší než polovina doby 

životnosti investice. Je tedy na zvážení společnosti zda by za takových podmínek do projektu 

investovala. 
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5.3 Optimistická varianta 

U optimistické vyhlídky je do budoucna uvažováno s cenou vyšší o 40 % oproti kritické 

variantě. Očekává se velmi výhodná pozice firmy na trhu, tudíž prodeje stále lineárně rostou 

ještě ve větších objemech, než tomu bylo u předchozích dvou scénářů (viz Tab. 16). 

 

Tab. 16 Stanovení čistého zisku v jednotlivých letech 

Rok investice 1 2 3 4 5 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Roční prodej ks 9 27 100 140 170 

Cena pohonu Kč/ks 130 248 130 248 130 248 130 248 130 248 

Tržby z prodeje Kč 1 172 232 3 516 696 13 024 800 18 234 720 22 142 160 

Náklady na 1 ks Kč 64 080 64 080 64 080 64 080 64 080 

Náklady celkem Kč 576 720 1 730 160 6 408 000 8 971 200 10 893 600 

Zisk před zdaněním (EBT) Kč 595 512 1 786 536 6 616 800 9 263 520 11 248 560 

Daň z příjmů (19%) Kč 113 147 339 442 1 257 192 1 760 069 2 137 226 

Čistý zisk (EAT) Kč 482 365 1 447 094 5 359 608 7 503 451 9 111 334 

Kumulovaný čistý zisk Kč 482 365 1 929 459 7 289 067 14 792 518 23 903 852 

Rok investice 6 7 8 9 10 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Roční prodej ks 220 250 300 320 350 

Cena pohonu Kč/ks 130 248 130 248 130 248 130 248 130 248 

Tržby z prodeje Kč 28 654 560 32 562 000 39 074 400 41 679 360 45 586 800 

Náklady na 1 ks Kč 64 080 64 080 64 080 64 080 64 080 

Náklady celkem Kč 14 097 600 16 020 000 19 224 000 20 505 600 22 428 000 

Zisk před zdaněním (EBT) Kč 14 556 960 16 542 000 19 850 400 21 173 760 23 158 800 

Daň z příjmů (19%) Kč 2 765 822 3 142 980 3 771 576 4 023 014 4 400 172 

Čistý zisk (EAT) Kč 11 791 138 13 399 020 16 078 824 17 150 746 18 758 628 

Kumulovaný čistý zisk Kč 35 694 989 49 094 009 65 172 833 82 323 579 101 082 207 

 

Celkové čisté kumulované příjmy jsou zobrazeny v Tab. 16 a činí 101 082 220,69 

Kč. Dále tyto příjmy budou pro vyčíslení čistého příjmu z investice očištěny od kapitálového 

výdaje na investici. 

NCP = CP – IN= -IN + ∑ 𝐶𝐹𝑖
𝑛
𝑖=1  

NCP  čistý příjem z investice v Kč 

CP  celkový příjem v Kč 

IN  investiční náklady v Kč 

(2) 
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𝑁𝐶𝑃 =  101 082 206,88 − 4 387 397 = 96 694 809,88 

 

Čistý příjem z investice činí 96 694 809,88 Kč.  

 

Doba úhrady 

𝐷Ú = 2 𝑟𝑜𝑘𝑦 + 
4 387 397 − 1 929 458,88

7 289 066,88 − 1 929 458,88
 × 12 

𝐷Ú = 2 𝑟𝑜𝑘𝑦 𝑎 5,5 𝑚ě𝑠í𝑐𝑒  

Čistá současná hodnota 

 

Současná hodnota budoucích příjmů je základem všech dynamických metod 

hodnocení investic. Jedná se o pouhý součet kapitálových příjmů a výdajů z investice, 

přepočítaných na současnou hodnotu (viz Tab. 17). 

𝐷𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑛í 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 =  
1

(1+𝑖)𝑛. 

[17] 

(9) 

𝐷𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑛í 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜 1. 𝑟𝑜𝑘 =  
1

(1 + 0,10)1
= 0,9091 

 

SHCF =∑
𝐶𝐹𝑛

(1+𝑘)𝑛 
𝑛
𝑖=1 =  

𝐶𝐹1

(1+𝑘)1
+ 

𝐶𝐹2

(1+𝑘)2
+ … 

𝐶𝐹𝑛

(1+𝑘)𝑛 
[17] (10) 

k  diskontní sazba 

SHCF  současná hodnota cash flow (peněžního toku) 

CF  cash flow v daném roce 

𝑆𝐻𝐶𝐹 =   
482 364,72

(1 + 0,10)1
+ 

1 447 094,16

(1 + 0,10)2
+  

5 359 608

(1 + 0,10)3
+ ⋯ +

18 758 628

(1 + 0,10)10 
 

𝑆𝐻𝐶𝐹 = 438 513,38 + 1 195 945,59 + 4 026 752,82 + ⋯ + 7 232 263,14 = 51 981 940,47 

ČSH = SHCF – IK.  [17] (8) 

Č𝑆𝐻 = 51 981 940,474 387 397 = 𝟒𝟕 𝟓𝟗𝟒 𝟓𝟒𝟑, 𝟒𝟕 𝐾č 

Čistá současná hodnota činí 47 594 543,47. Hodnota je kladná a velmi vysoká, 

demonstruje, že investice přináší nejen finanční efekty na pokrytí kapitálových výdajů na 

investici, ale také značně přispívá k růstu hodnoty firmy. 
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Tab. 17 Čistá současná hodnota v letech 2015-2024 pro optimistický scénář 

ČSH 

Rok 

Peněžní příjem Diskontní faktor SHCF ČSH 

Kč - Kč Kč 

0 2014 - - - -4 387 397,00 

1 2015 482 364,72 0,9091 438 513,38 -3 948 883,62 

2 2016 1 447 094,16 0,8264 1 195 945,59 -2 752 938,03 

3 2017 5 359 608,00 0,7513 4 026 752,82 1 273 814,79 

4 2018 7 503 451,20 0,6830 5 124 958,13 6 398 772,92 

5 2019 9 111 333,60 0,6209 5 657 421,31 12 056 194,23 

6 2020 11 791 137,60 0,5645 6 655 789,78 18 711 984,01 

7 2021 13 399 020,00 0,5132 6 875 815,89 25 587 799,90 

8 2022 16 078 824,00 0,4665 7 500 890,06 33 088 689,96 

9 2023 17 150 745,60 0,4241 7 273 590,36 40 362 280,32 

10 2024 18 758 628,00 0,3855 7 232 263,14 47 594 543,47 

 

Tak jako u předešlých scénářů je průběh čisté současné hodnoty za celou dovu 

ekonomické životnosti investice zobrazen na grafu (viz Obr.). 

 

Obr. 6 Čistá současná hodnota v letech 

Index rentability 

 

Dalším měřítkem pro rozhodování o přijetí investice je index rentability. Je 

představován poměrem současné hodnoty budoucích toků a investovaného kapitálu. 

𝐼𝑅 =  
𝑆𝐻𝐶𝐹

𝐼𝐾
[17] (11) 

 

SHCF  současná hodnota cash flow (peněžního toku) 

IK  investovaný kapitál 
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𝐼𝑅 =  
51 981 940,47

4 387 397
= 11,85 

Hodnota 11,85 splňuje základní požadavek, aby IR > 1. Při takovém vývoji, jaký 

předpokládá optimistický scénář a při diskontní míře 10 % by byla investice pro společnost 

velmi výhodnou.  

 

Vnitřní výnosové procento 

 

Metoda, která udává výnosnost poskytovanou investicí během její doby životnosti. Pro 

zjištění ČSH, která bude záporná, se odhadem zvyšovala diskontní sazba až na 73 % při níž 

činila ČSH -33 499,24 Kč (viz Tab.18). Při takovémto způsobu určení VVP se jedná pouze o 

přibližné stanovení procenta. 

Tab. 18 Závislost podnikové míry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VPP =  𝑘1 + 
Č𝑆𝐻1

Č𝑆𝐻1− Č𝑆𝐻2
 · (𝑘2 −  𝑘1). [17] 

 

(13) 

 

k  diskontní sazba 

𝑘1  diskontní sazba, kdy ČSH > 0 

𝑘2   diskontní sazba, kdy ČSH < 0 

Č𝑆𝐻1  kladná čistá současná hodnota, při 𝑘1 

Č𝑆𝐻2  záporná čistá současná hodnota, při 𝑘2 

Rok 

diskontní sazba 

10% 72% 73% 

NPV NPV NPV 

1 2015 -3 948 883,62 -4 106 952,40 -4 108 573,46 

2 2016 -2 752 938,03 -3 617 804,83 -3 625 064,44 

3 2017 1 273 814,79 -2 564 515,50 -2 589 934,86 

4 2018 6 398 772,92 -1 707 186,97 -1 752 257,75 

5 2019 12 056 194,23 -1 101 930,12 -1 164 292,81 

6 2020 18 711 984,01 -646 538,51 -724 468,64 

7 2021 25 587 799,90 -345 671,96 -435 566,80 

8 2022 33 088 689,96 -135 765,06 -235 172,45 

9 2023 40 362 280,32 -5 590,24 -111 615,25 

10 2024 47 594 543,47 77 188,08 -33 499,24 
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VPP =  10 +  
47 594 543,47

47 594 543,47 − (−33 499,24)
 · (73 −  10) 

VPP =  10 +  
47 594 543,47

47 628 042,71
 · 63 

𝑉𝑉𝑃 = 10 + 62,96 = 72,96 % 

Podniková diskontní míra byla stanovena na 10 %, hodnota vnitřního výnosového 

procenta tuto sazbu několikanásobně převyšuje, je tedy zřejmé, že investice nadmíru plní 

očekávání investora. 

 

Doba úhrady 

Období, za které se diskontované příjmy vyrovnají počátečnímu výdaji na investici 

vychází z Tab. 16 a vypočte se následovně: 

𝐷𝐷𝑆 = 2 𝑟𝑜𝑘𝑦 +  
4 387 397 − 1 634 458,97

5 661 211,79 − 1 634 458,97
 × 12 

𝐷𝐷𝑆 = 2 𝑟𝑜𝑘𝑦 𝑎  8 𝑚ě𝑠í𝑐ů 

 

V této diplomové práci se nepočítá s nekonvenčními peněžními toky tudíž u 

optimistické varianty se vložené prostředky do investice vrátí za 2 roky a 8 měsíců.  

  



52 

 

6 Shrnutí a doporučení 

U krizové, realistické a optimální varianty bylo provedeno ekonomické hodnocení 

investice vybranými metodami. Efektivnost byla zhodnocena pomocí diskontované i 

nediskontované doby úhrady, čisté současné hodnoty, indexu rentability a vnitřního 

výnosového procenta, jejichž výsledky jsou zobrazeny v Tab. 19.  

Každá varianta byla rozdílně definována jednotkovou cenou za produkt, která po celou 

dobu životnosti neměnila a vývojem prodaného množství v letech. 

 

Tab. 19 Souhrn výsledků hodnocení investice ve 3 variantách  

    
varianta 

kritická realistická optimistická 

Cena pohonu Kč/ks 90 450 108 540 130 248 

statické metody   

Celkový příjem Kč 18 924 694,20 48 833 085,60 101 082 206,88 

Čistý příjem  Kč 14 537 297,20 44 445 688,60 96 694 809,88 

DÚ   4 roky a 6,5 měsíce 3 roky a 21 dní 2 roky a 5,5 měsíce 

dynamické metody   

ČSH Kč 5 601 102,64 20 748 215,65 47 594 543,47 

IR   2,28 5,73 11,85 

VVP % 26,53 49,996 72,96 

DDÚ   5 let a 7 měsíců 3 roky a 5,5 měsíce 2 roky a 8 měsíců 

 

Čistá současná hodnota je ve všech variantách kladná, indexy rentability dosahují vyšší 

hodnotu, než je základní požadavek, aby index byl větší než jedna. Vnitřní výnosové procento 

je taktéž hodnoceno pozitivně, jelikož vždy dosahuje vyšší míry než je míra výnosnosti 

požadovaná podnikem, jež byla interně nastavena na 10 %. Výše zmiňované kritéria 

demonstrují, že investice ve všech variantách je více či méně výhodná až na dobu úhrady u 

kritické varianty.   

Varianta krizová vykazuje návratnost investice diskontovanými příjmy až po 5 letech a 7 

měsících. Základní pravidlem se sleduje návratnost vložených peněz, které by se investorovi 

měly vrátit do poloviny doby ekonomické životnosti. Jedná se o jediný negativně hodnocený 

ukazatel z hodnocení efektivnosti investice.  

Na základě výpočtů je nejvýhodnější optimální varianta, která vykazuje nejvyšší hodnoty, 

nejkratší dobu úhrady a nejvyšší čistý zisk z investice. Nejméně výhodnou je logicky kritická 

varianta, avšak i v tomto případě je investice velmi přínosná. Krom úhrady kapitálových 

výdajů, investice přinese do budoucna podniku jednou tolik v zisku. Vývoj kumulovaných 

příjmů za celou dobu životnosti investice, lze vidět v grafu (viz Obr. 7). 
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 Pro názorné vyjádření výsledku doby návratnosti v závislosti na kumulovaných 

čistých příjmech byl vytvořen graf (Obr. 8), kde kumulované příjmy jsou zobrazeny pouze do 

šestého roku doby životnosti investice, z důvodu přehlednějšího zobrazení návratnost 

investice. 

Obr. 8 Doba návratnosti investice v závislosti na kumulativních příjmech 
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Vzhledem k tomu, že všechny výsledky metod pro hodnocení efektivnosti investic 

splnily požadavky na daná kritéria, investice je ve všech variantách hodnocena jako zisková, 

tudíž bude dle vypočtených variant pro společnost přínosem. 
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Doporučení 

 

 Jedním z hlavních přínosů u této investice bude činnost oddělení obchodu a prodeje, 

kde na základě obchodních a komunikačních dovedností je možno pomocí vyjednávání 

ovlivnit množství kontraktů mezi společností a zákazníkem, jimiž jsou jaderné elektrárny na 

východě Evropy. Největším stěžejním bodem a cílem pro toto oddělení je spolupráce na 

ruském trhu. 

Ke zlepšení ekonomických ukazatelů z problematiky hodnocení efektivnosti investic 

společnosti je možné navrhnout snížení nákladů na výrobu produktu v budoucích letech, 

jelikož prodejní cenu nelze výrazně oproti konkurenci měnit. Snížení nákladů podnik může 

společnost dosáhnout dvěma způsoby.  

Prvním je zkrácení času při technologických procesech při vyšším prodeji. Tato 

úspora času je podmíněna získanými zkušenostmi a kvalifikovanými pracovníky. Po 

konzultaci s vedoucím výroby je zkrácení možné o 20 % (viz Tab. 20).  

Tab. 20 Úspora strojního času při technologických procesech 

Výroba Strojní čas Interní sazba SUMA 

ks hod Kč/hod Kč 

9 38,270 550 21 046,00 

220 30,616 550 16 838,80 

Úspora 7,654 - 4 207,20 

 

Při větším množství odběru produktu se dá snadno dosáhnout úspory i v nákupu 

materiálu. Cena materiálu při výrobě prvních 9 kusů je daleko vyšší než při nákupu materiálu 

na 220 kusů, kde je možnost využití množstevních slev.  

V rámci diplomové práce byla dodavateli odeslána poptávka materiálu na 220 ks. 

Tabulka 21 demonstruje rozdíly mezi cenami při těchto dvou různých nákupech. 
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Tab. 21 Úspora při větším množství nákupu materiálu 

Spotřeba materiálu na 1 ks 

Název Operace 

při výrobě 9 ks při výrobě 220 ks Úspora 

Kč Kč Kč 

Pohon typ NAB5 

Převodovka 2 953 1 861 1 092 

Víko ovládání 1 369 862 507 

Víko svorkovnice 1 369 862 507 

Víko sručního kola 385 244 141 

Víko motoru 1 105 696 409 

Motor 601 267 334 

Momet 74 65 9 

Poloha 550 360 190 

Zásuvka+zástrčka 4 100 3 900 200 

Vypínače 2 580 2 580 0 

PIN 756 756 0 

Šrouby M3 92 92 0 

Šrouby M4 35 35 0 

Ruční páka 35 35 0 

Ozubení 5 100 5 100 0 

Niklování 3 000 2 000 1 000 

Lakování 3 000 2 000 1 000 

Těsnění 1 600 1 600 0 

Stator+rotor 5 000 2 500 2 500 

Průchodky 300 300 0 

Pouzdro 750 600 150 

Kabeláž 1 000 800 200 

Tuk 500 500 0 

Šrouby ostatní 380 380 0 

SUMA 36 634,00 28 395,00    8 239,00    

 

 

Celková úspora na jeden kus pohonu činí 8 448,80 Kč, celkové náklady při větším 

množství výroby (konkrétně 220 ks) činí 55 631,20 Kč/ks (viz Tab.22). 

Tab. 22 Celková úspora nákladů na jeden kus 

Kalkulace výrobku - Pohon typ NAB5 

Položky 

Kč/ks Kč/ks 

9 ks 220 ks 

Přímý materiál 36 634 28 395,00 

Výrobní režie -strojní čas 21 046 20 836,20 

Výrobní režie -montáž+test 6 400 6 400,00 

NÁKLADY CELKEM 64 080 55 631,20 

 

Dalšími možnostmi úspora nákladů je použití jiných obráběcích nástrojů, optimalizace 

řídícího systému obráběcího stroje a výroba ve dvou nebo tří směných provozech. 
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7 Závěr 

Hlavním cílem diplomové práce bylo vyhodnocení efektivnosti a ekonomického přínosu 

investičního projektu na vývoj nového produktu společnosti STERCH-INTERNATIONAL s. 

r. o., která byla na začátku práce představena.  Hodnocení investice bylo provedeno ve třech 

variantách, krizové, realistické a optimistické.  

Cílem teoretické části bylo objasnění činností spojených s přípravou, realizací a 

dalšími procesy projektového řízení. Teoretická východiska byla rozdělena do dvou hlavních 

částí. První obsahuje definice základních pojmů z investičního rozhodování, podrobněji 

věnuje pozornost fázím procesu řízení projektu, popisuje riziko a diverzifikaci rizika. Dále se 

teoretická část práce vymezuje jednotlivé statické a dynamické metody hodnocení 

efektivnosti investic. 

Cílem praktické části bylo definování nákladů na investici a následné vyhodnocení 

efektivnosti investice pomocí statických a dynamických metod V úvodu praktické části byl 

představen předmět investičního projektu, kterým byl vývoj nového výrobku společnosti.  

Podrobně byly popsány celkové kapitálové výdaje na investici, které se skládaly z nákladů na 

výrobu prototypu, testovací stolici, certifikaci. Byla sestavena kalkulace na výrobu jednoho 

výrobku sériové výroby produktu. Následovalo ekonomické vyhodnocení efektivnosti 

investice v krizové, realistické a optimistické variantě. V každém scénáři byly vyhodnoceny 

kritéria pro posouzení výhodnosti investice pro podnik na základě čisté současné hodnoty, 

indexu rentability, vnitřního výnosového procenta, diskontované i prosté doby splatnosti 

investice. 

Na základě ekonomických propočtů diplomové práce lze investici považovat za 

přijatelnou a pro podnik výhodnou. Nejvýhodnější by investice byla, kdyby se podnik 

nacházel ve stejných výrobních a tržních podmínkách, jaké byly pro účely diplomové práce 

nastaveny v optimální variantě.  

Navzdory tomu, ale i při nejméně výhodné kritické variantě, kde byla cena nastavena 

podnikem na nejnižší přípustnou, se podniku ještě vyplatí do investice vložit peněžní 

prostředky. Jediným kritickým faktorem v této variantě je diskontovaná doba splatnosti, která 

je nejdelší ze všech tří variant a je delší než polovina doby splatnosti 

Pevně věřím, že poskytnuté hodnocení efektivnosti investice, následné shrnutí a 

závěrečné doporučení budou společnosti užitkem a budou nápomocny pro další strategické 

cíle v oblasti investičního rozhodování.   
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Příloha 1 Certifikáty elektropohonu NAB5 

 

Obr. 9 Dobrovolný certifikát řady elektropohonů NAB 
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Obr. 10 Zákonný certifikát řady pohonů NAB 


